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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมารีทรงตระหนกัถึงประโยชน์และศักยภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันาประเทศและชีวติความเป็นอยู่ของประชาชน	 ทรงรเิริม่ให้
จัดท�าโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริฯ	 ข้ึนในปี	 พ.ศ.	 2538	 ด�าเนินงานจนถึง
ปัจจบุนัเป็นเวลาเกือบ	20	ปี	โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิม่
คุณภาพชีวิต	 การพัฒนาการศึกษา	และการเพิ่มโอกาสการท�างานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	 ซ่ึงมีกลุ่ม 
เป้าหมาย	 4	กลุม่	 ได้แก่	 เดก็นกัเรยีนในชนบท	 เดก็ป่วยในโรงพยาบาล	ผูพ้กิาร	 ผูต้้องขังและ
เยาวชนในสถานพนิจิ	นอกจากนี	้ทรงสนบัสนนุการพฒันาเยาวชนและบุคลากรในทกุระดบั	ให้มี
โอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ตั้งแต่การดูงาน	 
การเข้าอบรม	การท�าวจิยั	 ตลอดจนศกึษาต่อในระดบัสงูตามศักยภาพและความสนใจ
ของแต่ละคน	 เพื่อน�าความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับ	 กลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศต่อไป

เนือ่งในวโรกาสมหามงคลทีส่มเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ	5	รอบ	2	เมษายน	2558	คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมารจีงึได้
จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ	 “60	 พรรษา	 รัตนราชสุดา	 วิทยาปริทรรศน์”	 
เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 
สยามบรมราชกุมารีท่ีมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย	และทรงอุทิศทั้ง 
พระวรกายและพระสติปัญญาในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส	 อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์	ระหว่างหน่วยงานทีร่่วมกิจกรรมในโครงการและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	
ทีจ่ะน�าแนวทางและประสบการณ์จากโครงการนีไ้ปปฏบัิต	ิรวมถึงหน่วยงานของรัฐ
ทีค่วรมบีทบาทในการน�าแนวพระราชด�ารไิปขยายผลต่อไป	

หนังสือฉบับนี้	 ได้รวบรวมโปสเตอร์ของงานสัมมนาและนิทรรศการ	 “60	
พรรษา	 รตันราชสดุา	 วิทยาปริทรรศน์”	 ทีไ่ด้จดัแสดงนทิรรศการผลการด�าเนนิงาน
และความส�าเร็จโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	 
สยามบรมราชกุมาร	ีเพือ่เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคการศกึษา	และ
ผูส้นใจทัว่ไป	จะสามารถน�าไปเป็นข้อมลูอ้างองิ	และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ศาสตราจารย์	ดร.	ไพรชั	ธชัยพงษ์
รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี



I :

สารจากผู้อ�านวยการ 
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สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีทรงเป็นนกัพฒันาทีม่พีระราชปณธิาน
แน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	ทรงยึดหลกัการทีว่่ารูปแบบและวิธกีารในการพฒันา	 
ต้องเหมาะสมกับสภาพภมูศิาสตร์เช้ือชาติ	วัฒนธรรมท้องถ่ิน	คติความเช่ือทางศาสนา	และภมูหิลงั
ทางเศรษฐกิจและสงัคม	ทีส่�าคัญคอื	นกัพฒันาต้องมคีวามรกั	ความห่วงใย	ความรบัผดิชอบ	และ
ความเคารพในเพือ่นมนษุย์	ทรงพระราชด�ารว่ิา	ในการพฒันาเรือ่งใดๆ	ก็ตาม	จ�าเป็นต้องใช้ความรู ้
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	ไม่ว่าจะเป็นภมูปัิญญาท้องถ่ินหรอืเทคโนโลยีระดับสงู

ในวโรกาสทีท่รงเจรญิพระชนมายุ	60	พรรษา	ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต	ิ (สวทช.)	 ในฐานะฝ่ายเลขานกุารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารีได้จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ	 “60	 พรรษา	 
รตันราชสดุา	วิทยาปรทิรรศน์”	เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	2	เมษายน	2558	ณ	บ้านวิทยาศาสตร์สรินิธร	อทุยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย	สวทช.	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 ระหว่างวันที่	 29	
มีนาคม	 –	 2	 เมษายน	 2558	 เพื่อน�าเสนอผลงานและความส�าเร็จของโครงการตาม 
พระราชด�ารท่ีิ	สวทช.	ด�าเนนิการ	ประสานงาน	และมส่ีวนร่วม	ซ่ึงแบ่งเป็น	5	ด้านคือ	
(1)	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชด�าร	ิ(2)	ด้านไอทเีพือ่การศกึษา	(3)	ด้าน 
การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนพิการ	 (4)	 ด้านไอทีเพื่อเด็กป่วยใน 
โรงพยาบาล	และ	(5)	ด้านไอทเีพือ่พฒันาผูต้้องขังและเยาวชนในสถานพนิจิและคุม้ครอง
เดก็และเยาวชน

ผมขอขอบคณุคณะผูบ้รหิาร	นกัวิจยั	และบุคลากรของ	สวทช.	ทีไ่ด้ด�าเนนิงาน
สนองพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีทีท่รงมพีระประสงค์
ให้น�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ผู ้ด้อยโอกาส	 สนับสนุนให้เยาวชนและนักวิทยาศาสตร์ไทยได้เพิ่มพูนความรู ้และ
ประสบการณ์จากสถาบนัชัน้น�าของโลก	ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างนกัวชิาการ/
นักวิทยาศาสตร์ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาเยาวชนและบุคลากร 
	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีจ่ะเป็นก�าลงัส�าคัญในการพฒันาประเทศในอนาคตต่อไป

ดร.ทวศัีกดิ	์กออนนัตกูล
ผูอ้�านวยการ

ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปนที่ยกยองของโลก 

ทรงไดรับการถวายพระเกียรติมากมาย ดังตัวอยางตอไปนี้

รางวัล ดิ อารแพด บ็อกซ เมมโมรี่ เมดัล สมาพันธนักประดิษฐนานาชาติ 

(International Federation of Inventors’ Associations, IFIA) 

ทูลเกลาฯ ถวาย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ตำแหนงสมาชิกรางวัลผูนำการจัดการเทคโนโลยี องคกรการประชุมนานาชาติ

ดานการจัดการวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีแหงนครพอรตแลนด (พิคเม็ต)

ถวายเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ตำแหนงสมาชิกวุฒิสภากิตติมศักดิ์ (สภาสูง) ของมูลนิธิผูไดรับรางวัลโนเบล 

มูลนิธิผูไดรับรางวัลโนเบลถวายในพิธีเปดการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 60 

ณ หอประชุมอินเซลฮัลเล เมืองลินเดา 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตำแหนงอุปถัมภกกิตติมศักดิ์ (Honorary Patron) ในโครงการ Connect the World

สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union, ITU)

ถวายเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ทูตองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

(ยูเนสโก) ดานการสงเสริมศักยภาพของเด็กชนกลุมนอยดวยการศึกษา 

และอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม (UNESCO Goodwill Ambassador for 

the Empowerment of Minority Children and the Preservation of 

their Intangible Cultural Heritage) องคการการศึกษาวิทยาศาสตร 

และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ถวายตำแหนง 

นายโคอิชิโร มัตสึอุระ ผูอำนวยการใหญยูเนสโก พรอมดวยผูบริหารยูเนสโก 

เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายประกาศนียบัตรและเอกสารประกาศแตงตั้ง 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2545 สาขาสหวิทยาการ 

คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ทูลเกลาฯ ถวาย 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

รางวัลแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต อินเตอรเนชั่นแนล ดิแซบิลิตี้ อวอรด 2001 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคไปทรงรับในนามประเทศไทย 

ณ มหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

“ã¹ปจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนลักษณะไปเปน ‘สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู’ 

ซึ่งตองอาศัยการศึกษาที่เนนกระบวนการคิด การใฝเรียนรูตลอดชีวิต การสราง 

องคความรูและนวัตกรรม ความรูเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเปนพื้นฐาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากจะเปนปจจัยในการพัฒนาดานตางๆ 

ยังเปนเครื่องมือที่จะชวยปลูกฝงพฤติกรรมทางวิทยาศาสตร อันไดแก 

การคิดอยางเปนเหตุเปนผล การพิสูจนความคิดตลอดจนการแกปญหา

ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ การสงเสริมวิชาการ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงเปนวิถีทางนำไปสูการพัฒนา

สังคมและเศรษฐกิจในยุคใหมอยางสมบูรณ”

พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีเปดการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย ครั้งที่ 30

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547

“¡ÒÃคนพบทางวิทยาศาสตรไดทำใหมนุษยมีการกินอยูที่ดีขึ้น 

ความรูทางวิทยาศาสตรยังทำใหเกิดความกาวหนาทางดานนวัตกรรม 

และวิทยาศาสตรยังเปนแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ดานสุขภาพ สาธารณสุขและยา 

ทำใหมนุษยเราสามารถ ดำรงชีวิตอยูไดอยางผาสุก ยืนยาว และมีสุขภาพที่ดี 

อยางไรก็ดี เราตองพยายามผลักดันใหวิทยาศาสตรมี ประโยชนแกประชากรโลกอยางทั่วถึง 

ตองพยายาม ชวยกันยกระดับคุณภาพ ชีวิตของผูดอยโอกาสในสังคมโลก 

โดยไมคำนึงถึงความแตกตาง ทางดานเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ และศาสนา”

พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสที่ไดรับการทูลเกลาฯ ถวายพระเกียรติให

ทรงดำรงตำแหนงสมาชิกวุฒิสภากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิผูไดรับรางวัลโนเบล 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553
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เสด็จพระราชดำเนินเยือน

สถาบันเซิรน (CERN) เปนครั้งแรก 

เสด็จพระราชดำเนินเยือน
สถาบันเดซีเปนครั้งแรก 
และสถาบันเดซีไดทูลเกลาฯ 
ถวายทุนโครงการนักศึกษา
ภาคฤดูรอนเดซี 
(DESY Summer 
Student Program)

เสด็จพระราชดำเนินเยือนกูแคส 
(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนยูแคส) เปนครั้งแรก

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปด
วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล

ราชอาณาจักรกัมพูชา

เริ่มโครงการบริหารระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ในสถานศึกษาและศูนยการเรียนชุมชนไทยภูเขา

ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ

ลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU)
ระหวางสถาบันไทยและ CAS เปนฉบับแรก 

ระหวางสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (NARIT) 
และ Yun Nan Observatories (YNO)

ลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU)
ระหวางยูแคสและสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

เพื่อสงนักเรียนไปศึกษาระดับปริญญาเอก

ลงนามใน EOI (Expression of Interest) 
ระหวางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
และ CMS (Compact Muon Solenoid) Experiment ของเซิรน

สงนักศึกษาและครูฟสิกส 
ไปรวมโครงการภาคฤดูรอนที่ CERN

เสด็จพระราชดำเนินเยือน
สำนักงานบริหารกิจการทางทะเล 

(SOA: State Oceanic Administration)
หนวยงานบริหารขั้วโลกใตแหงจีน

(CAA: Chinese Artic and Antarctic Administration) 
และสถาบันวิจัยขั้วโลกแหงจีน

(PRIC: Polar Research Institute of China) 
และมีการลงนาม MoU ระหวาง CAA กับ สวทช.

นักวิทยาศาสตรไทยไดรวมคณะสำรวจ
ทวีปแอนตารกติกแหงจีนที่ ๓๐ (CHINARE-30:
30th Chinese Antarctic Research Expedition) 
ณ สถานีวิจัยเกรทวอลล (Great Wall Station)

ติดตามผลการใชประโยชนจาก
ระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ณ ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา

การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA)
ซอมบำรุงโครงสรางพื้นฐานระบบไฟฟา 
ปรับปรุงหองเรียนและสนับสนุนอุปกรณเบื้องตน 
ใหแกโรงเรียน ตชด. ๑๓๘ แหง

เริ่มโครงการพระราชทานความชวยเหลือ
ใหแกโรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (โรงเรียนพรสวรรคฯ และ
โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพรา
แขวงเวียงจันทน (หลัก ๖๗))

ลงนามบันทึกความเขาใจระหวาง NIDA และ 
Institute of Earth Environment (IEE), CAS
นับเปนบันทึกความเขาใจระหวาง
สถาบันวิจัยไทยและ CAS เปนคูท่ี ๑๐

กอตั้งภาคีวิศวกรรม
ชีวการแพทยไทย

เริ่มโครงการ
พหุสัมพันธคนกับไก

เริ่มโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟา
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

จัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟาในโรงเรียน ตชด.

(Safety Officer/Safety Committee)

การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA)
ซอมบำรุงโครงสรางพื้นฐานระบบไฟฟา 

ปรับปรุงหองเรียนและสนับสนุนอุปกรณเบื้องตน 
ใหแกโรงเรียน ตชด. ๖๓ แหง

เริ่มโครงการนำรองสรางเครือขายความรวมมือ
ดานความปลอดภัยของระบบไฟฟาในโรงเรียน ตชด.

โดยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด

ติดตั้งมิเตอรวัดปริมาณการใชไฟฟา
ในวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล
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เริ่มโครงการคายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา

นักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

เริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาผูตองขัง 
ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง

จัดใหมีหองเรียนไอทีตนแบบสำหรับนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางสติปญญาและออทิสติก
ที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล

เริ่มโครงการฝกและแกไขการพูด
โดยใชโปรแกรม Speech Viewer 
ที่โรงเรียนศรีสังวาลย 
ของมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการฯ

เริ่มชวยเหลือคนพิการ
กรณีศึกษาตามพระราชดำริฯ 
จำนวน ๑ ราย 
(นางสาวตอยยีบะห สือแม)

เริ่มการจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร
สำหรับผูตองขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

เพื่อซอมแซมคอมพิวเตอรที่ไดรับบริจาค
กอนสงคอมพิวเตอรใหโรงเรียน ทสรช.

กรมราชทัณฑเริ่มขยายผล

ไปยังเรือนจำ/ทัณฑสถาน

จำนวน ๒๕ แหง

เร่ิมโครงการ Art for All ประตูสูจิตนาการ
- หองเรียนศิลปะสำหรับผูตองขังโทษสูง
- คายศิลปะสำหรับผูตองขังความประพฤติดี

เริ่มจัดการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร
ระดับ ปวช. และ ปวส.

เริ่มโครงการสนับสนุนและสงเสริม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร
สำหรับนักเรียนตาบอด

เริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
นักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายและเคลื่อนไหว 
(โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนศรีสังวาลย)

ขยายผลไปยังเรือนจํา/

ทัณฑสถานนํารองอีก ๒ แหง
- เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร

- ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

เริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนโสตศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน

ชวยเหลือคนพิการ
กรณีศึกษาตามพระราชดำริฯ 

รายบุคคล ๑๒ ราย

¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§¡ÅØ‹ÁáÃ¡ ó ¤¹
¨º»ÃÔÞÞÒµÃÕ (à·¤â¹âÅÂÕºÑ³±Ôµ
á¢Ç§ÇÔªÒà·¤â¹âÅÂÕ¾Ò³ÔªÂ¡ÃÃÁ)

เริ่มโครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซี
ในทัณฑสถานหญิงกลาง

มอบใหสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย
มากกวา ๑,๕๐๐ รายการ

ศูนยฝกฯ บานกาญจนาภิเษกไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ผลงาน Stop Motion เรื่อง สื่อรายใกลตัว) 

ในโครงการเด็กไทยกับไอที
ของกระทรวงวัฒนธรรม 

ศูนยฝกฯ บานกาญจนาภิเษกไดรับ
รางวัลชนะเลิศ พรอมถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการประกวด "สื่อดิจิทัลสรางสรรค ประจำป ๒๕๕๗"

ประเภท Stop Motion เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

- ชวยเหลือคนพิการ
ทางรางกายและการเคลื่อนไหว 

ทางการเห็น ทางการไดยิน
ทางสติปญญาและออทิสติก

จำนวน ๒๕,๐๐๐ คน ใน ๕๐ โรงเรียน
- ชวยเหลือผูพิการรายบุคคล ๒๐ ราย

- สนับสนุนนักเรียนตาบอด
เรียนสาขาวิทยาศาสตร ๕ ราย

“àÂÒÇª¹ä´Œä»àÃÕÂ¹µ‹Í/
»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾´ŒÒ¹äÍ·Õ 
ËÅÑ§¨Ò¡¤Ãº¡ÓË¹´

»Å‹ÍÂµÑÇ¨Ò¡ÈÙ¹Â�½ƒ¡Ï 
áÅŒÇ ¨Ó¹Ç¹ õ ¤¹”

เริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเยาวชน
ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

จำนวน ๕ แหงใน ๓ จังหวัด

ขยายผลไปยังเรือนจํา/

ทัณฑสถาน นํารองอีก ๑ แหง 

เรือนจำคลองเปรม
ขยายผลไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถาน 

จำนวน ๖๐ แหง

¢ÂÒÂ¼Åä»ÂÑ§
àÃ×Í¹¨Ò/·Ñ³±Ê¶Ò¹
¨Ó¹Ç¹ ñðö áË‹§

มีผูตองขังเรียนวิชาชีพ

ระยะสั้นและระยะยาว 

รวม ๕,๓๒๗ คน

มีผูตองขังเรียนวิชาชีพ
ระยะสั้นและระยะยาว
รวม ๑๐,๔๓๗ คน

และหลักสูตร ปวช., ปวส.
รวม ๑๑,๐๓๐ คน

มีผูตองขังจบหลักสูตรเทคโนโลยี 
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

แขนงวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ระดับปริญญาตรี ๕๕ คน

§Ò¹´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍ¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§ã¹·Ñ³±Ê¶Ò¹
áÅÐàÂÒÇª¹ã¹Ê¶Ò¹¾Ô¹Ô¨áÅÐ¤ØŒÁ¤ÃÍ§à´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹

§Ò¹´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍ¤¹¾Ô¡ÒÃ
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โครงการ Project-Based Learning
ไดรับทุนสนับสนุนจากสภาการศึกษา

สถาบันกวดวิชา วีบาย เดอะเบรน สนับสนุนทุน
ใหแกสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม
จัดทำโครงงาน/สิ่งประดิษฐสมองกลฝงตัว

ชุดกิจกรรมเรื่อง “รูรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ” ระดับประถมศึกษา
เพื่อใหครูนำไปใชในการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจัดพิมพและเผยแพรจากภาครัฐและเอกชน จำนวน ๒.๓ ลานบาท
ชุดกิจกรรมนี้มอบใหโรงเรียนจำนวน ๕๐๐ แหง (ขอมูลป ๒๕๕๘)

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
มอบทุนการศึกษาจำนวน ๘ ทุนตอป 
เปนระยะเวลา ๔ ป 

“ÁÕâÃ§àÃÕÂ¹·Õèä´ŒÃÑº¼Å»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ¡Ç‹Ò ñõ,ððð áË‹§”
ÁÕ¤ÃÙáÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¼‹Ò¹¡ÒÃÍºÃÁ¡Ç‹Ò òõ,ððð ¤¹เริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) 
ในโรงเรียน ๕๗ แหง
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เริ่มดําเนินการหองเรียน 
คอมพิวเตอรเพื่อเด็กปวย
ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

๑. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร     
 รวมประมาณกวา ๕๐๐ เครื่อง
๒. สื่อการเรียนการสอน 
 (Physics Cyberlab, CAI)
๓. อบรมครู

เริ่มโครงการพัฒนาบุคลากรซอมบำรุงคอมพิวเตอร 
โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

เปดหองเรียนคอมพิวเตอรเพื่อเด็กปวย อีก ๑ แหง 
ที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

เปดหองเรียนคอมพิวเตอร
เพื่อเด็กปวย อีก ๒ แหง 
๑. รพ. มหาราชนครเชียงใหม
๒. รพ. เลิศสิน
ทำใหมีโรงพยาบาลนำรอง
โครงการหองเรียนคอมพิวเตอรเพื่อเด็กปวย
จำนวน ๔ แหง

กระทรวงสาธารณสุขเริ่มขยายผล
ไปสูโรงพยาบาลอื่นๆ อยางตอเนื่อง

ปละประมาณ ๔ แหง 
เกิดความรวมมือระหวาง ๓ กระทรวง 

(กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ 
และ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ลงนามความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง สวทช. 
กับสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

เพื่อนำผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอรไปใชกับเด็กพิเศษ 
เชน เด็กออทิสติก เด็กที่มีปญหาการเรียนรู

ริเริ่มโครงการ 21
st
 Century Skills 

และโครงการเครือขายสังคม (Social Network) 
เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โครงการ “การศึกษารูปแบบการใชเครื่องมือแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
(ไอซีที) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา”

(ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗) พัฒนาครูผูสอนผานการทำงานวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ÃÒ§ÇÑÅ UN Public Service Awards 2015 ª¹ÐàÅÔÈ 
(1st Place Winner)
ÊÒ¢Ò¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁá¹Ç·Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°â´ÂÃÇÁ 
ã¹ÂØ¤¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ 

ÃÒ§ÇÑÅºÃÔ¡ÒÃÀÒ¤ÃÑ°áË‹§ªÒµÔ »ÃÐ¨Ó»‚¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõõ÷
»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ·Õèà»š¹àÅÔÈ ÃÐ´Ñº´Õà´‹¹

¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÃÒª¡ÒÃ (¡.¾.Ã.)

เริ่มโครงการ eDLTV, 
โครงการ Project-Based Learning
และโครงการพัฒนาทักษะการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร

โรงเรียน ทสรช. เพิ่มเปน ๘๕ แหง
และรับโรงเรียนเขารวมโครงการเพิ่มเติม

- โรงเรียน ตชด.
- โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม

บริษัท SAS ทูลเกลาฯ ถวาย
บทเรียนออนไลน SAS Curiculum Pathways

เริ่มโครงการสงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม ELLIS

§Ò¹´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

§Ò¹´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍà´ç¡»†ÇÂã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ



ขอขอบคุณภาพและขอมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหองควบคุมการทำงานของกลองโทรทรรศน
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.4 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ดอยอินทนนท เชียงใหม

ทรงถายภาพดาวพฤหัสบดีจากกลองโทรทรรศนฯ ดวยพระองคเอง เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

M17 หรือเนบิวลารูปหงส (Swan Nebula, Omega Nebula) 
เปนเนบิวลาขนาดใหญที่กำลังกอกำเนิดดาวฤกษ อยูหางออกไป
5,000 ถึง 6,000 ปแสงทางกลุมดาวคนยิงธนู เนบิวลารูปหงสนี้
มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 15 ปแสง และเปนสวนหนึ่ง
ของระบบเนบิวลาขนาดยักษ ที่มีขนาดประมาณ 15 ปแสงและ
มีมวลสารกวา 30,000 เทาของมวลดวงอาทิตย ในขณะที่เนบิวลา
รูปหงสเองมีมวลประมาณ 800 เทาของมวลดวงอาทิตย

ภาพบันทึกผานฟลเตอร Halpha, R, G, B 
โดยใชเวลาเปดหนากลอง รวมประมาณ 9 ชั่วโมง
ดวยกลองโทรทรรศนทางไกลอัตโนมัติซีกฟาใต
ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)M17 เนบิวลารูปหงส

(Swan Nebula, Omega Nebula)

ดาวพฤหัสบดี เปนดาวเคราะหที่ใหญที่สุดในระบบสุริยะ ดาวพฤหัสบดีมีมวลมากกวา
มวลของดาวเคราะหที่เหลือทั้งหมดในระบบสุริยะรวมกันถึง 2.5 เทา ดาวพฤหัสบดี
เปนดาวยักษกาซที่ประกอบขึ้นดวยกาซและเมฆหลายชนิดเปนชั้นซอนกันอยู 
เมื่อพายุบนดาวพฤหัสบดียกตัวขึ้นและกดต่ำลงจึงเผยใหเห็นชั้นเมฆที่อยูเบื้องใต
เปนแถบสีสลับกัน พายุที่ใหญที่สุดของดาวพฤหัสบดีรูจักกันในนามของ “จุดแดงใหญ” 
ซึ่งเปนพายุขนาดใหญพอที่จะสามารถบรรจุโลกไดสองถึงสามดวง และเปนพายุที่พัด
ติดตอกันมาแลวเปนเวลาอยางนอย 300-400 ป

ภาพบันทึกผานฟลเตอร R, G, B ดวยกลองโทรทรรศนขนาด 2.4 เมตร 
ณ หอดูดาวแหงชาติ ดอยอินทนนท

เนบิวลานายพราน คือ เนบิวลาใหญในกลุมดาวนายพราน (M42 Orion Nebula) 
เปนเนบิวลาแหงหนึ่งอยูทางใตของเข็มขัดโอไรออนในกลุมดาวนายพราน
ถือเปนหนึ่งในเนบิวลาสวางที่สุดและสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา
เนบิวลานายพรานอยูหางออกไปประมาณ 1,300 ปแสง จัดเปนเนบิวลาเปลงแสง 
(Emission Nebula) ที่มีแสงสวางในตัวเอง เกิดจากการเปลงแสงของอะตอม
ของไฮโดรเจน เนื่องจากไดรับพลังงานจากดาวฤกษภายในเนบิวลา

Triangulum Galaxy (M33)

NGC6744 เปนกาแล็กซีแบบกังหันอยูหางจากกาแล็กซีทางชางเผือกออกไป 30 ลานป 
นักดาราศาสตรเชื่อวา กาแล็กซี NGC6744 เปนกาแล็กซีหนึ่งที่มีลักษณะรูปราง

ลักษณะทางกายภาพใกลเคียงกับกาแล็กซีทางชางเผือกของเรามากที่สุด

ภาพบันทึกโดยกลองโทรทรรศนทางไกลอัตโนมัติซีกฟาใต 
ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
โดยฟลเตอร R,G,B รวมเวลาเปดหนากลองประมาณ 10 ชั่วโมง

M33 หรือ Triangulum Galaxy เปนกาแล็กซีที่อยูหางออกไป 3 ลานปแสง
ในกลุมดาวสามเหลี่ยม (Triangulum Constellation) กาแล็กซี M33 นี้เปน

กาแล็กซีที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับสามของกลุมกระจุกกาแล็กซีทองถิ่น 
ซึ่งรวมกลุมกาแล็กซีตางๆ ในละแวกกาแล็กซีเพื่อนบาน 

รวมไปถึงกาแล็กซีทางชางเผือกของเรา และกาแล็กซีแอนโดรเมดา

ภาพบันทึกโดยกลองโทรทรรศนขนาด 0.5 เมตร
ประจำหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา
โดยฟลเตอร Lum,R,G,B รวมเวลาเปดหนากลองประมาณ 2 ชั่วโมง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินทรงถายภาพดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

ณ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ : วัตถุห้วงอวกาศลึก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดาวพฤหัสบดี

เนบิวลานายพราน
(The Great Orion Nebula, M42, NGC1976)

กาแล็กซีแบบกังหัน (NGC6744)

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



ขอขอบคุณภาพและขอมูลจากศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด
(Scanning Electron Microscope : SEM)

¼Å§Ò¹ÀÒ¾¶‹ÒÂ½‚¾ÃÐËÑµ¶�

โครงสรางของปกผีเสื้อ

โครงสรางของผิวใบ Lavenderโครงสรางของพริก

โครงสรางของใบกะเพรา



II :





29

โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชด�าริฯ มีหลายโครงการย่อย โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 รูปแบบคือ

1. โครงการที่ได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศในการพัฒนาเยาวชน และ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถโดดเด่น ให้มี
โอกาสได้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากหน่วยงานต่างๆ เช่น การไปอบรมทีเ่ซิร์นและเดซี การเข้าร่วมประชุมทีล่นิเดา 
และการร่วมวิจยักับสถาบันวิจยัของแคส ตลอดจนการวิจยัข้ัวโลกร่วมกับจนี เป็นต้น 

จากการด�าเนนิงานทีผ่่านมา ได้เปิดโอกาสให้เยาวชน และนกัวิจยัไทย ได้เข้าร่วม

โครงการแล้ว จ�านวนกว่า 150 คน

2. โครงการทีใ่ช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติของเยาวชน

และประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล เช่น โครงการน�าร่องบริหาร

ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในสถานศกึษาและศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทย

ภูเขา และโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. เป็นต้น

พระราชด�ารัส 
ในการพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

แด่ศาสตราจารย์ รอล์ฟ ดีเทอร์ ฮอยเออร์ ผู้อ�านวยการใหญ่ เซิร์น
ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

“ข้าพเจ้าหวังว่าความพยายามนี้สามารถน�าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศต่างๆ 
ท�าให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้โดยปราศจากข้อขัดแย้ง 
โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเข้าหากัน 

ส�าหรับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาจากประเทศไทยนั้น 
การได้รับการยอมรับให้เข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรทางวิทยาศาสตร์เช่นนี้ 

ถือเป็นการแสดงถึงมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพของประชากรในประเทศได้อย่างดียิ่ง”
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ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
เพ่ือพัฒนาก�าลังคนและการวิจัยพัฒนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชด�าริที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนในด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ต่อมาเสด็จพระราชด�าเนนิเยือนมหาวิทยาลยัของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจนี เรยีกย่อว่า ยูแคส (UCAS: University 

of Chinese Academy of Sciences) ครัง้แรกใน พ.ศ. 2548 และทรงเป็นประธานในพธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจระหว่างส�านกังาน ก.พ. 

และยูแคส 3 ครั้ง ใน พ.ศ. 2551, 2554 และ 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด�าริที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนในด้าน                   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงส�านกังาน ก.พ. รับสนองพระราชด�าริในการพฒันาก�าลงัคน โดยลงนามในบันทกึความเข้าใจกับมหาวิทยาลยั
ของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาตจินี เรยีกย่อว่ายูแคส (UCAS: University of Chinese Academy of Sciences) โดยมีสาระส�าคัญของ
ความร่วมมือ คือ

• สนบัสนนุให้มกีารส่งบคุคลไปศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่ถาบันการศกึษาในสงักัด  

ยแูคส (ปีละไม่เกิน 10 ทุน) โดยส�านักงาน ก.พ. และยูแคสแบ่งกันออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่ง 

• สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัย และบุคลากรทางด้านการวิจัยเกี่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• ผลดักันเป็นเจ้าภาพการประชุมผูรั้บผดิชอบโครงการ เพือ่ร่วมกันติดตามการด�าเนนิงานและแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกิดข้ึนจากการ

ด�าเนนิการตามบันทึกความเข้าใจ

ขณะนีม้ผีูรั้บทนุศกึษาระดบัปริญญาโท หรอืเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลยัของสภาวิทยาศาสตร์            
แห่งชาติของจนี (UCAS) ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2557 จ�านวน 17 คน และจบการศึกษาระดบัปรญิญาเอกแล้ว จ�านวน 5 คน 
(ข้อมลู ณ พ.ศ. 2558) ดังนี้

 ชื่อ : นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

สาขาที่ศึกษา : Management Science and Engineering (ด้าน Data Mining)

สถาบันที่ศึกษา : Research Center on Fictitious Economy and Data Science 

สถานท่ีท�างานปัจจุบัน : สถาบันค้นคว้าและพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ต�าแหน่ง : นักวิจัย

  ความร่วมมือด้านการพัฒนาก�าลังคน
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ชื่อ : นายฐนวรรธน์ นิยะโมสถ 

สาขาที่ศีกษา : คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

สถาบันที่ศึกษา : Academy of Mathematics and System Sciences, 

Chinese Academy of Sciences 

สถานที่ท�างานปัจจุบัน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ต�าแหน่ง : อาจารย์

 ชื่อ : นางสาวฐิติมา สงเคราะห์

สาขาที่ศีกษา : วิศวกรรมชีวเคมี 

สถาบันที่ศึกษา : Dalian Institute of Chemical Physics, 

Chinese Academy of Sciences

สถานที่ท�างานปัจจุบัน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 

ต�าแหน่ง : นักวิจัย

ชื่อ : นายภีระ ยมวัน 

สาขาที่ศึกษา : Remote Sensing

สถาบันที่ศึกษา : Institute of Remote Sensing Application, Beijing 

สถานที่ท�างานปัจจุบัน : กองเทคโนโลยีท�าแผนที่ กรมที่ดิน 

ต�าแหน่ง : วิศวกรรังวัดช�านาญการ 

ชื่อ : นายธีร์ เชาวนนทปัญญา 

สาขาที่ศึกษา : วัสดุศาสตร์

สถาบันที่ศึกษา : Shengyang Institute of Metal Research 

สถานที่ท�างานปัจจุบัน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ต�าแหน่ง : อาจารย์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2557 สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษาของไทย มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสถาบันวิจัยของ                        

สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจนี เรยีกย่อว่า แคส (CAS: Chinese Academy of Sciences) จ�านวนรวมท้ังหมด 10 ฉบบั โดยเป็นความร่วมมอื

ในด้านการพฒันาบุคลากรแลกเปลีย่นนกัวิจยัและองค์ความรู้ ตลอดจนร่วมกันด�าเนนิโครงการการวิจยั อาทิ 

สถาบันวิจัยดาราศาตร์แห่งชาติ และ
Yunnan Observatories (YNO)

เมื่อ พ.ศ. 2550

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ
The Institute of Remote Sensing and Digtal Earth (RADI)  

เมื่อ พ.ศ. 2552

  

  ความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา



32

ความร่วมมือเรื่อง ระบบแปลภาษาอัตโนมัติระหว่างภาษาไทยและภาษาจีน 

ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

และ Institute of Computing Technology (ICT), CAS 

ความร่วมมอืเรือ่ง การจดัการทรัพยากรน�า้และสิง่แวดล้อม

ระหว่าง สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน�า้และการเกษตร 

และ Institute of Atmospheric Physics (IAP)

ความร่วมมอืเร่ืือง การใช้ประโยชน์จากข้อมลูดาวเทยีมของฝ่ายจนีและไทย
ระหว่าง ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ 
และ Institute of Remote Sensing and Digital Earth (RADI)

 
 

  

 

 

 

 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และ
Shanghai Synchrotron Radiation Facility (SSRF)

เมื่อ พ.ศ. 2553

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร และ
Institute of Atmospheric Physics (IAP) และ
The Institute of Geographic Sciences and
Natural Resources Research (IGSNRR)

เมื่อ พ.ศ. 2554

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ
National Center for Nanoscience and Technology

เมื่อ พ.ศ. 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ
Institute of Earth Environment, CAS

เมื่อ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และ College of Physical Sciences, GUCAS

เมื่อ พ.ศ. 2554
และ Institute of High Energy Physics (IHEP)

เมื่อ พ.ศ. 2557

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
และ Institute of Computing Technology (ICT)

เมื่อ พ.ศ. 2553

ตัวอย่างงานวิจัยร่วมระหว่างสถาบันวิจัยไทยกับสถาบันวิจัยจีน
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โครงการวิจัยข้ัวโลกตามพระราชด�าริฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นคนไทยคนแรกท่ี          
เดินทางไปยังทวีปแอนตาร์กติก โดยเสด็จฯ เมือ่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2536 ทอดพระเนตร
การศกึษาวิจยัของคณะนกัวิทยาศาสตร์ ท้ังด้านชีววิทยา ธรณวิีทยา อตุุนยิมวิทยา และ 
สภาวะแวดล้อม ณ สถานวิีจยัสก๊อตต์เบส ประเทศนวิซีแลนด์ และสถานวิีจยัแมค็เมอร์โด 
สหรฐัอเมรกิา

หลงัจากการเดินทาง ได้ทรงพระราชนพินธ์หนงัสอื “แอนตาร์กตกิา : หนาวหน้าร้อน”  
ซ่ึงเป็นบันทกึการเสดจ็พระราชด�าเนนิเยือนประเทศนวิซีแลนด์และทวีปแอนตาร์กติก ทีท่รง
กล่าวถึงการเสด็จพระราชด�าเนนิคร้ังนีว่้า “การผจญภยัครัง้ย่ิงใหญ่ของข้าพเจ้า” 

พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์ 

จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้เดนิทางไปท�างานวิจยัที่

สถานวิีจยัโชว์วะ (Syowa Station) ซ่ึงเป็นสถานวิีจยัของ

ประเทศญ่ีปุ่น ณ ทวีปแอนตาร์กติก โดยการประสานงาน

ของ สวทช. กับสถาบนัแห่งชาติเพือ่การวิจยัข้ัวโลกของ

ญ่ีปุ่น (National Institute of Polar Research, Japan) 

และต่อมา พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.สชุนา ชวนชิย์ 

จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ก็เดินทางไปกับคณะส�ารวจ

ของญ่ีปุ่นเช่นเดยีวกัน 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์

ท�าไมนักวิทยาศาสตร์จึงสนใจในการท�าวิจัยที่ทวีปแอนตาร์กติก

• เป็นทวีปที่อยู่ล้อมรอบขั้วโลกใต้ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วย    

  น�้าแข็งเกือบตลอดปี 

• เป็นพืน้ท่ีีบนผวิโลกท่ีแยกจากทวปีอืน่ ห่างไกล หนาวเย็น ปราศจาก

  มนุษย์ที่อาศัยอย่างถาวรจึงมีสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ 

• นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกต่างก็เดินทางไปทวีปแอนตาร์กติก 

  เพือ่ศกึษาเก่ียวกับ บรรยากาศ ดาราศาสตร์ฟิสกิส์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

  ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และอื่นๆ อีกมาก 
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พระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 “…หากสามารถสนับสนุน ให้นักวิจัยไทยได้เดินทางไป
ท�างานวิจัยที่ขั้วโลกใต้อย่างสม�่าเสมอ                            
ก็จะยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ…” 

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารไีด้เสด็จพระราชด�าเนนิเยือน “ส�านกังานบริหารกิจการทางทะเล” (State 

Oceanic Administration) ณ กรุงปักก่ิง และ “สถาบันวิจยัข้ัวโลกแห่งจนี” (Polar Research Institute of China) ณ นครเซ่ียงไฮ้ 

สาธารณรฐัประชาชนจนี ในวันที ่8 และ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 ตามล�าดับ เพือ่ทอดพระเนตรการด�าเนนิงาน และการปฏบิติังานวิจยั

เก่ียวกับข้ัวโลก

พระองค์ทรงสนทนาเป็นภาษาจีนกับนักวิจัยจีนซ่ึงท�างานที่สถานีวิจัยเกรทวอลล์ (Great Wall Station) ทวีปแอนตาร์กติก     

ขณะนัน้ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล และทอดพระเนตรเรอืตดัน�า้แข็ง “R/V Xuelong” (Snow Dragon) ซ่ึงเพิง่เดินทางกลบั

จากการส�ารวจทวีปแอนตาร์กตกิ นบัเป็นจดุเริม่ต้นของความร่วมมอืระหว่างไทย-จนี ในเรือ่งการวิจยัข้ัวโลก 

สวทช. มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memoradum of Understaning) กับส�านักบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติก 

(Chinese Arctic and Antarctic Administration: CAA) สงักัดส�านกังานบรหิารกิจการทางทะเล เมือ่วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สวทช.ร่วมกับคณะท�างานโครงการวิจยัข้ัวโลกตามพระราชด�าริฯ 

พจิารณาคัดเลอืกนกัวิจยัไทยและทลูเกล้าฯ ถวายรายช่ือ เพือ่ขอพระราชทาน

พระราชวินจิฉยัจากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เป็นข้ันตอนสดุท้าย ซ่ึง ใน พ.ศ. 2557 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ รองศาสตราจารย์ 

ดร.สชุนา ชวนชิย์ และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรฤทยั ภญิญาคง จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมคณะส�ารวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งจีน                 

คร้ังท่ี 30 (CHINARE-30: 30th Chinese Antarctic Research 

Expedition) และใน พ.ศ. 2558 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.อนกูุล บูรณประทปีรัตน์ จากมหาวิทยาลยับูรพา ร่วมคณะส�ารวจ

ทวีปแอนตาร์กตกิแห่งจนีคร้ังที ่31 (CHINARE-31)

• รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ดร.อรฤทัย ภิญญาคง 

• ท�าการศกึษาวิจยั ณ สถานวิีจยัเกรทวอลล์ (Great Wall Station)     
  ระหว่างวันที ่1 มกราคม ถึง 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557

• นับเป็นครั้งแรกของการเดินทางเพื่อศึกษาวิจัยภายใต้โครงการ
  วิจัยขั้วโลกตามพระราชด�าริฯ 

การด�าเนินงานของนักวิจัยไทยตามความร่วมมือ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2557 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง

จุดเริ่มต้นโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชด�าริ
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ 
ก่อนด�าน้�าที่แอนตาร์กติกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง เก็บตัวอย่างดิน

สถานีวิจัยเกรทวอลล์

หัวข้องานวิจัย

• ผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมใน
  ทะเล (รศ.ดร.สุชนา) 

• ความหลากหลายและกิจกรรมของจลุนิทรีย์ในดนิ (ผศ.ดร.อรฤทยั) 
โดยท�าการเก็บตัวอย่างดินตะกอน น�้าทะเล และสัตว์ทะเลใน
พื้นที่ต่างๆ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อนกูุล บูรณประทปีรตัน์ จากมหาวิทยาลยับูรพา เดินทางไปพร้อมเรอื R/V Xue Long ท�าการวิจยับริเวณ
สถานวีจิยัจงซาน (Zhongshan) ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์

การศึกษาวิจัยทางสมุทรศาสตร์

เรือ R/V Xue Long

• เพื่อส�ารวจและวิจัยทางสมุทรศาสตร์ในมหาสมุทรแอนตาร์กติก 
  เกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของมวลน�้าในอ่าว Prydz 

• เพื่อศึกษาผลของปรากฏการณ์โลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
มวลน�า้ในบรเิวณอ่าว Prydz จากการเพิม่ข้ึนของอณุหภมูนิ�า้ และ
อากาศ และการละลายของน�้าแข็งบริเวณทวีปและมหาสมุทร 
แอนตาร์กติก

  

วัตถุประสงค์การวิจัย

สนับสนุนโดย

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ�ากัด
บริษัทในกลุ่มธุรกิจกระทิงแดง

การด�าเนินงานของนักวิจัยไทยตามความร่วมมือรุ่นที่ 2 พ.ศ. 2558

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่
 (HCMR: Human-Chicken Multi-Relationships Research Project)

โจทย์วิจัย

ด�าเนนิการศกึษาวิจยัแบบผสมผสานในหลากหลายสาขาวิชา (Interdisciplinary 
Approach) ได้แก่ มานษุยวิทยา ชีววทิยา นเิวศวิทยา เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ
ภมูศิาสตร์ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาวิจัย 

เจ้าชายอากิชิโน โนมยิะ ฟมูฮิิโต แห่งประเทศญ่ีปุ่น ทรงสนพระทัยในการศกึษาและวิจยัเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือ
ของมนษุย์กับหลกัการวิทยาศาสตร์ รวมถึงการวิวัฒนาการของไก่ป่ามาเป็นไก่บ้าน ระหว่างวันที ่7-21 สงิหาคม พ.ศ. 2546 เจ้าชายอากิชโิน 
โนมยิะ ฟมูฮิิโตเสดจ็ฯ เยือนประเทศไทยเพือ่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ในวโรกาสทีท่รงเจรญิ
พระชนมพรรษาครบ 6 รอบ และกราบบังคมทูลขอพระราชานญุาตเพือ่ท�าการศกึษาเรือ่งพหุสมัพนัธ์ระหว่างคนกับไก่ในประเทศไทย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ รบัเป็นองค์อปุถัมภ์การด�าเนนิงานของโครงการฯ ทางด้าน
ประเทศไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์น�านักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ของ
ประเทศไทยเข้าร่วมศกึษาวิจยัในโครงการฯ

“เหตุใดและอย่างไรไก่ป่าจึงมีวิวัฒนาการกลายมาเป็นไก่บ้าน”
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การศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2547 - 2550) 

การศกึษาในเชิงชีววิทยาและนเิวศวิทยา 

เป็นการศกึษาลกัษณะแสดงออกภายนอกและลกัษณะแสดงออกทางพนัธุกรรมของไก่ (Phenotypic and Genotypic Studies) 
ตลอดจนลกัษณะทางนเิวศวิทยาและการกระจายตัวของไก่ เพือ่ศกึษาความเช่ือมโยงของไก่ป่าและไก่บ้าน เช่น การศึกษาไวรัสท่ีแฝงตวั
ในสารพนัธกุรรมไก่ (Endogenous Viral Genes) ซ่ึงมใีนไก่ป่า หากพบไวรสันีใ้นไก่บ้านก็อาจแสดงถึงความเช่ือมโยงทางพนัธุกรรมของ
ไก่ป่าและไก่บ้าน เป็นต้น

ผลการศกึษาพบว่า ไก่ป่าสแีดงตุ้มหูขาวมลี�าดบัทางวิวัฒนาการมาก่อนไก่สายพนัธุอ์ืน่ ดังนัน้ ไก่ป่าสแีดงตุ้มหูขาว จงึน่าจะเป็น
บรรพบรุษุของไก่พืน้เมอืงและไก่สายพนัธุอ์ืน่ในปัจจบัุน และจากการศึกษาพฤติกรรมไก่กับการด�ารงชีวิตในธรรมชาติ พบว่า ไก่เพศผูม้ขีนาด 
และสสีนัสดใสกว่าไก่เพศเมยีและไก่ป่า จะกินแมลง พชื และสตัว์ขนาดเลก็เป็นอาหาร 

การศกึษาในเชงิมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

เป็นการศกึษาความเช่ือ พธิกีรรม ต�านานและภมูปัิญญา
ที่เก่ียวกับไก่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รวมท้ังบทบาทและความ
สมัพนัธ์ของไก่กับมนษุย์

ผลการศึกาษพบว่า ความเช่ือและพิธีกรรมของกลุ ่ม
ชาตพินัธุแ์สดงออกให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างคนกับไก่

การศกึษาในทางสารสนเทศภมูศิาสตร์  

เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ของมนษุย์กับไก่โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ 
(GIS Technology) ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู โดยเก็บข้อมลูใน 2 ลกัษณะ
คอื ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (spatial data) และ ข้อมลูลกัษณะสมัพนัธ์ (attribute data) 
เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาสนบัสนนุการศกึษาในสาขาอืน่ๆ ภายใต้โครงการฯ 

ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัทางภมูศิาสตร์ในพืน้ทีแ่ละกิจกรรมของมนษุย์ มคีวาม
สมัพนัธ์กับถ่ินทีอ่ยู่อาศยัของไก่ป่าและเป็นปัจจยัในกระบวนการจากไก่ป่ามาเป็นไก่บ้าน

การศกึษาในทางเศรษฐศาสตร์ 

ศกึษามติคิวามสมัพนัธ์ระหว่างคนและไก่เชิงเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเก่ียวกับความมุง่หมายของการเลีย้ง (ไก่พืน้บ้าน) 
วิธกีารเลีย้ง การขยายพนัธ์ุ การลงทนุและการค้า
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จากความส�าเร็จของการศึกษาวิจัยในโครงการ HCMR ระยะท่ี 1              

เจ้าชายอากิชโิน โนมยิะ ฟมูฮิิโต จงึทรงพระด�ารทิีจ่ะด�าเนนิการศกึษาวิจยั

ภายใต้โครงการ HCMR ต่อไปในระยะที ่ 2 เพือ่ให้เกิดองค์ความรูใ้หม่ๆ 

อนัจะเป็นประโยชน์แก่ทัง้สองประเทศ

การวิจัยในสาขาโบราณคดี 

โครงการแหล่งโปรตีนส�าหรับโรงเรียนและชุมชนในชนบทตามพระราชด�าริฯ

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

แนวทางการศึกษาวิจัยในระยะที่ 2

นกัวิจยัมคีวามเห็นร่วมกันว่า ควรศึกษาในสาขาเดิม ได้แก่ มานษุยวิทยา 
ชีววิทยา นเิวศวิทยาให้ลกึย่ิงข้ึนและเพิม่การศกึษาในสาขาชีวโมเลกุลและ
สาขาโบราณคดี ตลอดจนศกึษาแนวทางการน�าผลวิจยัไปใช้ประโยชน์ใน
โครงการตามพระราชด�าริ

นกัวิจยัสนใจศึกษาวิจยัเพิม่เตมิในสาขาโบราณคด ี โดยจะศึกษาเก่ียวกับ
ซากสตัว์โบราณ และข้อมลูทางโบราณคด ี เพือ่ให้ได้ข้อมลูมาสนบัสนนุ        
ผลการศกึษาตามสมมติฐานของโครงการ

ในปี 2557 กรมปศสุตัว์สนบัสนนุพนัธุไ์ก่และสอนวิธกีารเลีย้งไก่ให้แก่โรงเรยีน ตชด. จ�านวน 650 โรงเรยีน ใน 49 จงัหวดั 

จ�านวน 12,000 ตัว เพือ่ให้เด็กนกัเรียนได้รับโปรตีนจากไข่และเนือ้ไก่

การศึกษาวิจัยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2560)
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ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย 
(Thailand Biomedical Engineering Consortium)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเปิดการประชุมวิชาการ 
Thai-US Symposium on International Development of Thai BME

วันท่ี 11–15 ธนัวาคม 2548 ณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมบูธ BME ในโอกาสที่เสด็จฯ  
เปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจ�าปี 2554 วันที่ 23 มีนาคม 2554 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเยี่ยมบูธ BME ในโอกาสที่เสด็จฯ เปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. 

ประจ�าปี 2556 วันที่ 30 มีนาคม 2556
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินเปิดการประชุมวิชาการ i-CREATe 2014 

โดยภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยร่วมการประชุมด้วย 
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 ณ ITE College ประเทศสิงคโปร์ 

ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thailand Biomedical Engineering Consortium: BME) ได้ก่อตัง้ข้ึนเมือ่ พ.ศ. 2548 เพือ่
สนองพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ในการสนบัสนนุและพฒันาเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
(BME) โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่สร้างเครือข่าย ประสานงาน รวบรวมนกัวิจยัและนกัวชิาการแขนงต่างๆ ผลกัดนัและร่วมมอืเพือ่สร้าง                     
ความแข็งแกรง่ด้านการวจิัยและใช้ประโยชน์จากศาสตรแ์ขนงนี้ โดยส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)  
ท�าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานหลกัของภาคฯี

“วิศวกรรมชีวการแพทย์ มลีกัษณะพเิศษซ่ึงต้องบรูณาการศาสตร์แขนงต่างๆ ทัง้ทางด้านชีววิทยา วิศวกรรม วัสดุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ 
อเิลก็ทรอนกิส์ และนาโนเทคโนโลยี เพือ่น�ามาผสมผสานในการแก้ไขปัญหาส�าคัญทางการแพทย์และสาธารณสขุ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
และ เสรมิสร้างคุณภาพชวิีตของประชาชนไทย”
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ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย มีสมาชิกจากมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยรวม 13 แห่ง

การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  

ตัวอย่างผลงานของภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์

ภาคีฯ ได้พฒันาบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ทัง้นกัวิจยั อาจารย์ และนสิตินกัศกึษา ดงันี้

•  ทนุการศกึษาต่างประเทศ : ในระยะที ่1 (พ.ศ. 2550 – 2556) ได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังาน ก.พ. จดัสรรทนุเพือ่พฒันา
   บุคลากรในระดบัปรญิญาโท-เอก จ�านวน 48 ทนุ และในระยะที ่2 (พ.ศ. 2557 – 2561) ได้ท�าการส�ารวจความต้องการทุน
   การพฒันาบุคลากรของประเทศจ�านวน 80 ทุน

•  การผลติก�าลงัคน (คณาจารย์ นกัวิจยั) ในประเทศไทย : ปัจจบัุนประเทศไทยมนีกัวิจยัและอาจารย์ด้าน BME จ�านวน ประมาณ 
   390 คน โดยปฏบัิตงิานในมหาวิทยาลยัของภาคฯี ประมาณ 200 คน และปฏบิติังานในศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติของ สวทช. 
   ประมาณ 190 คน

•  หลกัสตูร : ปัจจบัุนมหีลกัสตูรระดับปรญิญาตรี-โท-เอก ทีมุ่ง่เน้นด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ จดัสอนในมหาวิทยาลยั โดยจ�าแนก
   เป็นปรญิญาตร ี4 หลกัสตูร ปริญญาโท 9 หลกัสตูร และปรญิญาเอก 7 หลกัสตูร

การด�าเนินงาน

การจดัต้ังภาควิีศวกรรมชีวการแพทย์ไทยเพือ่ส่งเสรมิให้เกิดการแลกเปลีย่นข้อมลูการศึกษาวจิยั การเรียนการสอนและการพฒันา
บุคลากรและโครงสร้างพืน้ฐานระหว่างสถาบัน สร้างเครอืข่ายการวิจยั ลดการซ�า้ซ้อนของการลงทนุด้านเครือ่งมอื และพฒันาก�าลงัคน
ร่วมกัน กิจกรรมหลกัประกอบด้วย การประชุมร่วมกันปีละ 4 คร้ังเพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูและก�าหนดยุทธศาสตร์การพฒันา ร่วมพฒันา
บุคลากรและทนุการศกึษาแก่สถาบันต่างๆ และร่วมจดักิจกรรมวิชาการระดบัชาติและระดับนานาชาติปีละ 2 – 3 คร้ัง

แบบจ�าลองเครือ่งสร้างภาพตดัขวางขนาดเล็ก  (Mini CT Model)
แบบจ�าลองเคร่ืองสร้างภาพตัดขวางขนาดเล็กใช้หลักการเดียวกับเคร่ืองสร้างภาพตัดขวางท่ีการแพทย์ที่เรียกว่า Computer 

Tomography (CT) แต่ใช้กล้องดจิทัิลติดอยู่บนแกนทรทีีห่มนุได้เพือ่ถ่ายภาพรอบๆ วัตถุ ข้อมลูภาพท่ีได้จะถูกน�ามาสร้างภาพตดัขวางและ               

ภาพ 3 มติ ิโดยโปรแกรมการประมวลผลภาพทีพ่ฒันาข้ึน เหมาะทีจ่ะน�าไปใช้ในงานด้านอตุสาหกรรม เพือ่สร้างแบบจ�าลอง 3 มติิ และ 

การเรยีนการสอนด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
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ตัวอย่างผลงานของภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์

เคร่ืองตรวจจบัการล้มโดยใช้ 
แบบจ�าลองการท�านายเชงิเส้น 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

แบบจ�าลองเคร่ืองสร้างภาพ                 
ตดัขวางขนาดเลก็  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า            
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

ลวดจดัฟันจากวัสดุฉลาดและ
แผ่นดามกระดกูไร้สารพษิ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

MU-LapaRobot
มหาวิทยาลยัมหิดล 

A-Knife มดีเจาะนิว้ลอ็ค
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์

เก้าอีผ่้อนแรงส�าหรับ
คนไข้ติดเตยีง

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ไม้เท้าอจัฉริยะส�าหรบัฟ้ืนฟู
ผูป่้วยอมัพาตคร่ึงซีก

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

ข้ีผึง้ห้ามเลอืดทีอ่อก
จากกระดกูแบบสลายตัวได้

ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 

I-Walk อปุกรณ์ช่วยฝึกเดิน
ส�าหรับผูป่้วยอมัพาตครึง่ซีก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

กลไกข้อเข่าขาเทียมส�าหรบั 
ผูพ้กิารขาขาดเหนอืเข่า
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี
ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านนาโนเทคโนโลยีของไทย

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงสนพระราชหฤทยัทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความก้าวหน้า
ในผลงานวิจยัด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยี โดยทรงตามเสด็จพระราชด�าเนนิพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
เปิดงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2547 และทรงทอดพระเนตรผลงานการควบคุมโครงสร้างระดบันาโนการเรียงอะตอมเป็น
พระปรมาภไิทยย่อ “ภ.ป.ร.” โดยการจดัเรียงคาร์บอนมอนอ็กไซด์ (CO) จ�านวน 50 โมเลกุล ลงบนผวิของโลหะทองแดง (Cu) นบัเป็น
คร้ังแรกทีอ่กัษรไทยได้ถูกจารกึไว้ในระดบัอะตอม พระปรมาภไิทยย่อ ภ.ป.ร. นี ้ยาว 14 นาโนเมตร สงู 7 นาโนเมตรใช้คาร์บอนมอนอ็กไซด์ 

17 โมเลกุล เขียนอกัษร “ภ” อกี 18 โมเลกุลเขียนอกัษร “ป” และ 15 โมเลกุลเขียนอกัษร “ร”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการนานาชาติ “นาโนไทยแลนด์ 2010” (Nanotechnology for Sustainable World)

จัดโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ 18–20 พฤศจิกายน 2553

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมชม
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งได้เปิดทื่ท�าการใหม่และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นจารึก

ในวโรกาสทรงเปิดอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557
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นาโนเทคโนโลยีกับต่างประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Max Planck Institute สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเย่ียมชม Max Planck Institute (MPI) ในการเสด็จเยือนประเทศ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีระหว่างวันที ่27-30 มถุินายน 2556 เพือ่รับทราบความก้าวหน้าความร่วมมอืทางด้านนาโนเทคโนโลยีและ
ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมงานวิจยัต่างๆ ได้แก่ การใช้นาโนเทคโนโลยีแปรรปูชีวมวลด้วยกระบวนการ Hydrothermal Carbonization 
(HTC), การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพของสมนุไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ และการสงัเคราะห์ยาต้านมาลาเรีย

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสด็จพระราชด�าเนนิเย่ียมชมมหาวิทยาลยัซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan 
University : SKKU) เมือ่วันที ่18 เมษายน 2556 และมรีาชด�าริให้ขยายความร่วมมอืการวิจยัพฒันาและการพฒันาก�าลงัคนด้านนาโน
เทคโนยี ในการนี ้ SKKU ได้ทลูเกล้าฯ ถวายทนุ “H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhron Sungkyunkwan University  
Nanotechnology Scholarship and Fellowship” ซ่ึงทรงมพีระราชวินจิฉยัคดัเลอืกผูร้บัทนุปริญญาเอกและทนุวิจยัหลงัปรญิญาเอกใน
ปีแรก ท้ังสิน้จ�านวน 1 ทนุ และ 4 ทนุ ตามล�าดับ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็ฯ เป็นองค์ประธานพธิกีารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง 
นาโนเทค กับ Center for Nanochemistry (CNC), Peking University และ National Center for Nanoscience and Technology 
(NCNST), Chinese Academy of Sciences เมือ่วันที ่7 เมษายน 2557
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ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
ทรงถ่ายภาพด้วยกล้องจุทรรศน์อิล็กตรอนด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

ตัวอย่างที่จะน�ามาถ่ายภาพ ตัวอย่างภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

   ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ดังกล่าวได้จัดแสดงในนิทรรศการฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
“อันทรงมีทิพเนตรส่องไป” ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2557 – 8 มีนาคม 2558 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โครงสร้าง
เปลือกหอยเป๋าฮื้อ

โครงสร้างของผิวใบ
 Lavender

เส้นไยมุ้งนาโน

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
 (DESY Summer Student Programme)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัย 
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ด�าเนนิการคัดเลอืกนกัศกึษาทีม่ศีกัยภาพและคุณสมบัติเหมาะสม 
ในข้ันต้น แล้วน�าความข้ึนกราบบงัคมทลูสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเพือ่
ทรงคดัเลอืกในข้ันตอนสดุท้าย เพือ่เป็นตวัแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมหลกัในห้องปฏบัิติการ
ของสถาบันเดซี ณ เมอืงฮัมบูร์ก หรอืเมอืงซอยเธน สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี

 

สถาบันเดซี (Deutsches Elektronen-Synchrotron : DESY) 
ก่อตัง้เมือ่วันที ่18 ธันวาคม พ.ศ. 2502 มทีีต้ั่งอยู่ ณ เมอืงฮัมบูร์ก 
(Hamburg) และเมืองซอยเธน (Zeuthen) สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมน ี สถาบันเดซีเป็นหนึง่ในห้องปฏบัิตกิารวิจยัช้ันน�าของโลก
ด้านฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน ท่ีเน้นการใช้เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อ
ค้นหาอนภุาคมลูฐานท่ีเกิดจากการชนกันของอนภุาคอเิลก็ตรอนและ
อนภุาคโปรตอนและงานวิจยัทีใ่ช้แสงซินโครตรอน ซ่ึงเป็นการน�าเอา
แสงซินโครตรอนทีผ่ลติจากวงแหวนกักเก็บอนภุาคพลงังานสงูไปใช้
ประโยชน์ในงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ในสาขาฟิสิกส์ 
ชีววิทยา เคม ีวัสดุศาสตร์ ธรณวิีทยาและแพทยศาสตร์

ในแต่ละภาคฤดรู้อนสถาบนัเดซีได้เปิดโอกาสให้นกัศึกษาทีผ่่านการคัดเลอืกในสาขาฟิสกิส์เข้าร่วมกิจกรรมวิจยัในห้องปฏบัิตกิาร             
ณ เมอืงฮัมบูร์กหรือเมอืงซอยเธน สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีโดยสามารถเลอืกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1  การทดลองในสาขาฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน (Experiments in Elementary Particle Physics)

กิจกรรมที่ 2  การทดลองที่ใช้แสงซินโครตรอน (Experiments with Synchrotron Radiation)

กิจกรรมที่ 3  งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค (Research on Accelerators)

กิจกรรมที่ 4  ทฤษฎีของอนุภาคมูลฐาน (Theory of Elementary Particles)

กิจกรรมที่ 5  งานเกี่ยวกับการค�านวณในสาขาฟิสิกส์พลังงานสูง (Computing in High Energy Physics)

 แนะน�ากิจกรรมนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
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 ผู้แทนประเทศไทย ประจ�าปี 2558

ชื่อ-นามสกุล  : นายชัยโรจน์ ปิยะกุลวรวัฒน์

สถานภาพปัจจุบัน : นักศึกษาปริญญาเอก ปีที่ 1 ภาควิชาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สนใจงานวิจัยด้าน : Experimental Condensed Matter

                 Frustrated Magnetism และ Neutron Scattering 

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวรุ้งพลอย เขียวแก้ว

สถานภาพปัจจุบัน : นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สนใจงานวิจัยด้าน : ฟิสิกส์อนุภาคจากอวกาศโดยการตรวจวัดอนุภาค

รังสีแกมมาโดยใช้ Cherenkov Telescope Array

ชื่อ-นามสกุล  : นายธนัช ศังขะกฤษณ์

สถานภาพปัจจุบัน : นักศึกษาปริญญาโทควบเอก ปีที่ 2 สาขาฟิสิกส์ 

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สนใจงานวิจัยด้าน : Chiral Perturbation Theory Large NC QCD

และ Supersymmetry

ชื่อ-นามสกุล  : นายอนุพงษ์ สุขี

สถานภาพปัจจุบัน : นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนใจงานวิจัยด้าน : Spectroscopy of Oscillating Algol-type star RZCas

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

นางสาวนนทพร หว่อง
ผู้แทนประเทศไทยปี 2557

นายกังส อัมพรดนัย
ผู้แทนประเทศไทยปี 2557
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โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น 

เมือ่ครัง้ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิเยือนเซิร์น (The European Organization 
for Nuclear Research (CERN)) ณ สมาพนัธรฐัสวิส เป็นครัง้ท่ี 3 เมือ่วันที ่16 มนีาคม 2552 นัน้ ได้มกีารลงนามในเอกสารแสดงเจตจ�านง
ทีจ่ะมคีวามร่วมมอืกัน (Expression of Interest: EOI) ระหว่างสถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และกลุม่การทดลอง 
CMS ท่ีตัง้อยู่ ณ LHC ของเซิร์น โดยมจีดุประสงค์เพือ่แสวงหาความร่วมมอืในการส่งนกัศกึษาและครไูทยไปร่วมโครงการภาคฤดรู้อน 
รวมทัง้สนบัสนนุให้นกัฟิสกิส์จากประเทศไทยเข้าร่วมท�างานวิจยัในโครงการของเซิร์น

ในการนี ้สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมพีระราชประสงค์ให้นกัศกึษา และครูฟิสกิส์ระดบัมธัยมศึกษา
จากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Programme และ CERN Physics High School Teacher Programme 
ซ่ึงจะจดัในช่วงภาคฤดูร้อนของทกุปี เพือ่พฒันาความรู ้และเปิดโอกาสให้นกัศกึษาและครูไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกับนกัศกึษา 
ครู และนกัฟิสกิส์ท่ีมช่ืีอเสยีงจากทัว่โลก

เพือ่สนองแนวพระราชด�ารดิงักล่าว สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ สถาบันวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลศิด้านฟิสกิส์ สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบรษิทั ไออาร์พซีี จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจดัท�าโครงการคัดเลอืก
นกัศึกษาและครูสอนฟิสกิส์ เพือ่เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจ�าปี พ.ศ. 2558 โดยคัดเลอืกนกัศกึษาและครสูอนฟิสกิส์ท่ีมศีกัยภาพ
และคุณสมบัติเหมาะสมในข้ันต้น แล้วน�าความข้ึนกราบบังคมทลูสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ทรงคัดเลอืก
นกัศึกษา 3 คนและครูสอนฟิสกิส์ 2 คน ในข้ันตอนสดุท้าย 
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรบัสัง่ให้คดัเลอืกนกัเรยีนทีม่ศีกัยภาพ เดินทางไปศกึษาดูงานทีเ่ซิร์น 
เพือ่เปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้รบัประสบการณ์จากนกัวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมอืทดลองขนาดใหญ่ระดับโลก และสร้างแรงบันดาลใจให้
กับนกัเรยีนมธัยมศึกษาสนใจทีจ่ะศกึษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสงู โดยเริม่ด�าเนนิการปีแรกเมือ่ พ.ศ. 2556

  

  

  

นายกฤตภาส ภักดีทศพล
นักศึกษาปริญญาโท ปี 1 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายพีรัช  บุญโชคช่วย
นักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายปริญญา การีซอ
นักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 

ภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตัวแทนนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี 2558

ตัวแทนครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี 2558

การจัดส่งนักเรียนมัธยมศึกษาไปศึกษาดูงานที่เซิร์น

นายณรรตธร คงเจริญ 

ครูจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

จังหวัดสุโขทัย 

นายทวีวัฒน์ ข่วงทิพย์ 

ครูจากโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 

จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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ในโอกาสทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสดจ็ฯ ทอด

พระเนตรงานวิจัยด้าน Nuclear Fusion ณ Lawrence Livermore National           

Laboratory (LLNL) รัฐแคลฟิอร์เนยี สหรฐัอเมริกา เมือ่วันที ่5 กุมภาพนัธ์ 2557 

ทรงมพีระราชประสงค์ให้ครฟิูสกิส์ระดับมธัยมศกึษาตอนปลายจากประเทศไทย ได้มี

โอกาสเข้าร่วมค่ายฤดรู้อน Science Education Program ณ LLNL ทีจ่ดัข้ึนทกุปี 

ซ่ึงโดยปกตทิาง LLNL จะจดัค่ายฤดูร้อน เพือ่ให้ความรูแ้ละความเข้าใจในเร่ืองของ 

Nuclear Fusion ทีถู่กต้องแก่ครูสอนฟิสกิส์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเพือ่น�าไปใช้

ในกระบวนการเรียนการสอนและสร้างความเข้าใจทีถู่กต้องในเนือ้หาของ Nuclear Fusion 

ในโอกาสนี ้LLNL ได้ทลูเกล้าฯ ถวายทนุ จ�านวน 2 ทุน ให้แก่ครฟิูสกิส์จากประเทศไทยเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน Science Education Program 

ซ่ึงถือเป็นครัง้แรกที ่LLNL เปิดโอกาสให้ครสูอนฟิสกิส์จากประเทศอืน่เข้าร่วมค่ายฤดรู้อน Science Education Program นี้

สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิการแต่งตัง้คณะท�างานโครงการคดัเลอืกครูฟิสกิส์เพือ่เข้า

ค่ายฤดรู้อน Science Education Program, Lawrence Livermore National Laboratory สหรัฐอเมรกิา เพือ่ด�าเนนิการคัดเลอืกผูส้มคัร           

ทีม่คีวามเหมาะสมเพือ่เข้าร่วมค่ายฤดูร้อน โดยในปี พ.ศ. 2557 ถือเป็นปีแรกของการด�าเนนิโครงการฯ ซ่ึงผูผ่้านการคัดเลอืกได้เดินทาง

เข้าร่วมค่ายฤดูร้อน Science Educational Program ณ Lawrence Livermore National Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าร่วม

การอบรมเนือ้หาทางด้าน Fusion & Astrophysics จ�านวน 2 ระดับ รวมระยะเวลา 8 วัน ในช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคม รปูแบบ

ของการอบรมจะเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและเนือ้หาวิชาท่ีถูกต้องของวิชาฟิสกิส์และดาราศาสตร์ แก่ครผููส้อนฟิสกิส์ โดยใช้การเรียน

การสอนแบบผูเ้รียนมส่ีวนร่วม (Active Learning) โดยใช้ Hands-on รูปแบบกิจกรรมจงึเป็นการอบรมเชิงปฏบิติัการโดยครทูีม่ปีระสบการณ์

ด้านการสอน มาถ่ายทอด การสาธติหน้าห้อง กิจกรรมในช้ันเรียนทีจ่ะส่งเสริมให้นกัเรยีนมคีวามสนใจและเกิดความรูท้างฟิสกิส์ทีถู่กต้อง 

รวมทัง้การเย่ียมชมห้องปฏบัิติการทีน่�าความรูท่ี้ได้เรยีนมาไปใช้จริง และเย่ียมชมความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านพลงังานของประเทศอเมริกา

ปี 2558 เป็นปีแรกของโครงการฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ           

สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          

เข้าร่วมค่ายฤดรู้อน Science Education Program, LLNL สหรฐัอเมรกิา 

จ�านวน 2 คนคอื 1) นางสาวสายใย ไชยวัณณ์ จากโรงเรยีนสองแคววิทยาคม 

จ.เชียงใหม่ และ 2) นางสาวชุลีณี พาหุรัตน์ จากโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการคัดเลือกครูฟิสิกส์ 
เข้าค่ายฤดูร้อน Science Education Program 

ณ Lawrence Livermore National Laboratory สหรัฐอเมริกา
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ทนุในพระราชานเุคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลยัซีอานเจยีวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจนี ทลูเกล้าฯ ถวายทนุการศึกษาระดบัปรญิญาโท 
ในสาขาบรหิารจดัการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาการแพทย์ปีละ 3 ทนุ โดยเริม่ตัง้แต่ปีการศกึษา 2554

สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ ร่วมกับส�านกังาน ก.พ. และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ด�าเนนิการคดัเลอืกนกัศกึษาทีม่ี
คณุสมบัติเหมาะสมในเบ้ืองต้น แล้วน�าความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระราชวนิจิฉยั
คดัเลอืกในข้ันตอนสดุท้าย 

ปัจจบัุนมนีกัศกึษาในพระราชานเุคราะห์ของมหาวิทยาลยัซีอานเจยีวทงจ�านวนรวมทัง้สิน้ 10 คน จบการศกึษาแล้ว จ�านวน 4 คน 
และก�าลงัศกึษาอยู่จ�านวน 6 คน

นักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ที่ส�าเร็จการศึกษาแล้ว (ข้อมูลปี 2558)

นางสาวพวงพร เนาวภตู
นกัศกึษารับทุน : รุ่นที ่1 2554/2555
ส�าเรจ็การศึกษา : มกราคม 2557
สาขา : Master of Science in Management 
การท�างาน : Procurement Specialist 
บรษิทั Chevron Exploration 

นายณธร์ีธง ตนัติธรีวิทย์
นกัศกึษารับทุน : รุ่นที ่1 2554/2555
ส�าเรจ็การศึกษา : มถุินายน 2558
สาขา : Master’s degree in International Trade 
(ศกึษาเป็นภาษาจนี)

นางสาวสกัุญญา เกษตรเวทิน
นกัศึกษารับทุน : รุ่นท่ี 2 ปี 2555/2556
ส�าเรจ็การศึกษา : มถุินายน 2557
สาขา : Master of Management Science (MMS)
การท�างาน : เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สนิเช่ือ 
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทยส�านกังานใหญ่

นางสาวจฑุามาศ งามวัฒนา
นกัศึกษารับทุน : รุ่นท่ี 2 ปี 2555/2556
ส�าเรจ็การศึกษา : มกราคม 2558
สาขา : Master of Management Science (MMS)

นางสาวรศิาธัญญ์ จรุงศักดิเ์ศรษฐ์
นกัศึกษารับทุน : รุ่นท่ี 2 ปี 2555/2556
ส�าเรจ็การศึกษา : มกราคม 2558
สาขา : Master of Management Science (MMS)
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ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุน 
การศึกษาให้แก่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปีละ 5 ทุน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556

สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับส�านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมใน แล้วน�าความข้ึนกราบบงัคมทลูสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี เพือ่ทรงพระราชวินจิฉยัคัดเลอืกใน           
ขัน้สดุท้าย

นายประยุกต์ เจตสิกทัต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายชยากร เพ็ชรฉคุป
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายศุภณัฐ อภิญญาณ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นายญาณพล ศรีพฤทธ์เกียรติ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวสนธิกาญจน์ สิทธิสังข์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 5 คน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี 

นักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านนาโนเทคโนโลยี และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 
ประเภทละ 5 ทนุต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยเริม่ตัง้แต่ปีการศกึษา 2558

ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกนั้น สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับส�านักงาน ก.พ. 
มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบ้ืองต้น แล้วน�าความข้ึน         
กราบบังคมทลูสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชวนิจิฉยัคดัเลอืกในขัน้ตอนสดุท้าย

นางสาวหทัยชนก  พึ่งค�า 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลนิ (University College Dublin : UCD) สาธารณรฐัไอร์แลนด์ได้ทลูเกล้าฯ ถวายทนุการศกึษาให้แก่
นกัศึกษาในพระราชานเุคราะห์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลกัสตูร 1 ปี จ�านวน 2 ทนุ
ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเร่ิมต้ังแต่ปีการศกึษา 2558 โดยให้ศกึษาในสาขาวิชาเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหาร จ�านวน  
1 ทุน และสาขาใดก็ได้ ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ�านวน 1 ทนุ

สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ ร่วมกับ ส�านกังาน ก.พ. ด�าเนนิการประกาศรับสมคัรบุคคลเพือ่รับทนุ โดยมหาวิทยาลยั
จะพจิารณากลัน่กรองคุณสมบัตผิูส้มคัรจากนัน้ สวทช. ส�านกังาน ก.พ. มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลนิและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องจะด�าเนนิการ
คัดเลอืกนกัศกึษาทีม่คีณุสมบัติเบ้ืองต้น แล้วน�าความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระราชวินจิฉยั
คัดเลอืกในข้ันตอนสดุท้าย

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา จดัข้ึนต้ังแต่ปี ค.ศ. 1951 โดยมลูนธิผิูไ้ด้รบัรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา 
(Foundation Lindau Nobelprizewinners Meeting at Lake Constance) โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่สร้างเครอืข่ายระหว่างผูไ้ด้รับ
รางวลัโนเบลกับเยาวชนและนกัวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผูไ้ด้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นกัศึกษาและนกัวิจยัจากทัว่โลก 
โดยจดัข้ึนทกุปีหมนุเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสกิส์ เคม ีและสรรีวทิยาหรอืแพทยศาสตร์ 

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

ในการด�าเนนิงาน สวทช. ได้ด�าเนนิการประกาศแจ้งการรับสมคัรและคัดเลอืกนสิตินกัศึกษา นกัวิจยั และนกัวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ใน
สาขาทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมดงักล่าว ณ เมอืงลนิเดา สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีทัง้นี ้หลงัจาก 
สวทช. ได้ท�าการคดัเลอืกผู้ทีเ่หมาะสมร่วมกับผูแ้ทนสมาชกิคณะผูก่้อต้ังการประชุม จะน�าความข้ึนกราบบังคมทูลสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีเพือ่ทรงมพีระราชวินจิฉยัคดัเลอืกในข้ันตอนสดุท้าย 

 กิจกรรมการประชมุผูไ้ด้รับรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา

กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา ประจ�าปี พ.ศ. 2558 จะจดัการประชุมในสาขาฟิสกิส์ เคม ีและสรรีวิทยา
หรอืแพทยศาสตร์ ซ่ึงจะจดัข้ึนเป็นครัง้ที ่65 ในระหว่างวันที ่28 มถุินายน – 3 กรกฎาคม 2558 โดยจะมนีกัวิจยั และ/หรอืนกัวทิยาศาสตร์
ผูเ้คยได้รบัรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) มาน�าเสนอผลงาน บรรยายพเิศษและเสวนากลุม่ย่อย โดยคดัเลอืกผูเ้ข้าร่วมโครงการใน
สาขาฟิสกิส์ เคม ีและสรรีวิทยาหรอืแพทยศาสตร์ จาก 3 กลุม่ คอื กลุม่ระดบัปรญิญาตร ีกลุม่ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก และ
กลุม่ระดบัการศกึษาหลงัปริญญาเอก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงอ่านวารสาร Deutschland พบว่ามกีารประชุมดงักล่าวจงึทรง
มพีระราชด�าริว่าประเทศไทยน่าจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมในการ
ประชมุนี ้ ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ได้รับสนองพระราชด�ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีทีท่รงมพีระประสงค์ให้นสิติ นกัศึกษา นกัวิจยั 
และนกัวิทยาศาสตร์ของไทยได้มโีอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
ผูไ้ด้รบัรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา 

 

นายอธิปัตย์ มะโนยานะ

สถานภาพปัจจบุนั นกัศกึษาปริญญาตร ีปีที ่4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

สนใจงานวิจยัทางด้าน Parasitic Infectious Disease, Experimental Cardiology Research,              
Cardiorenal Syndrome

ผู้แทนประเทศไทย ประจ�าปี 2558
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นายภัทรเกยีรต ิแสนคงสขุ

สถานภาพปัจจบัุน นสิติปรญิญาโท ปีที ่1 ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

สนใจงานวิจยัทางด้าน การสงัเคราะห์สารประกอบอนพุนัธ์ของ 2, 4-ไดอะมโินพริิมดีิน เพือ่ใช้เป็น         
ยาต้านเช้ือมาลาเรียชนดิปกติ และชนดิด้ือยา นอกจากนียั้งมคีวามสนใจด้านการสงัเคราะห์ และประยุกต์ใช้งาน
ของสารเลยีนแบบสารทางพนัธกุรรม เพือ่วตัถุประสงค์ในการวินจิฉยัโรค และพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ทางการแพทย์

นางสาวทพิย์ร�าไพ ธรรมมงกฎุ

สถานภาพปัจจบัุน ผูช่้วยนกัวิจยั หน่วยวิจยัชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ห้องปฏบัิตกิารวิศวกรรม
โปรตีน-ลแิกนด์และชีววิทยาโมเลกุล ศูนย์พนัธวิุศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

สนใจงานวิจยัทางด้าน การวิจยัและพฒันายาต้านเชือ้มาลาเรียดือ้ยารวมถึงการค้นหาเป้าหมายของ
ยาและการศกึษากลไกการออกฤทธิข์องยา

นายอนุพงศ์ ตัง้พรีชยักลุ

สถานภาพปัจจบัุน นกัศึกษาปรญิญาเอก ภาควิชา Chemistry and Chemical Biology, Harvard 
University สหรฐัอเมริกา

สนใจงานวิจัยทางด้านการค้นคว้าหาโมเลกุลขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติยับย้ังโปรตีนชนิดใดชนิดหนึ่ง  
ด้วยความเฉพาะเจาะจงสงู เพือ่ใช้ศกึษาหน้าท่ีของโปรตีนนัน้ๆ หรือเพือ่พฒันาให้เป็นยารกัษาโรค ปัจจบัุน
ใช้โมเลกุลขนาดเลก็เพือ่ศกึษากลไกเชิงพยาธวิิทยาของโรคมะเร็งในระดบัโมเลกุลและเพือ่ยับย้ังการเติบโตของ
เซลล์มะเร็ง นอกจากนียั้งสนใจเทคโนโลยีชีวภาพอืน่ๆ ทีส่ามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางแพทยศาสตร์ 
เกษตรกรรมและอตุสาหกรรม เช่น การแก้ไขรหัสพนัธกุรรม สเต็มเซลล์ และการปรับภมูคุ้ิมกัน เป็นต้น

ดร.อัชฌา กอบวทิยา

สถานภาพปัจจบัุน นกัวิจยั ห้องปฏบัิติการเทคโนโลยีโฟโทนกิส์ ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และ
คอมพวิเตอร์แห่งชาติ ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สนใจงานวิจัยทางด้าน การพัฒนาระบบตรวจวัดเชิงแสงที่ใช้ร่วมกับโครงสร้างขนาดนาโนเมตร 
สามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น การตรวจวัดทางการแพทย์หรือการเกษตร และการพฒันาอปุกรณ์
ทางแสง เช่น กล้องจลุทรรศน์แบบพกพา เพือ่ให้เยาวชนหรอืบุคคลทีไ่ม่ได้อยู่ในสายงานวิจยัได้เข้าถึงอปุกรณ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ง่ายข้ึน

ดร.ปัญชกิา ปรงัเขียว

สถานภาพปัจจบัุน อาจารย์ ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

สนใจงานวิจยัทางด้าน การศกึษาอนัตรกิรยิาของโปรตีนหรอืตัวยาบนช้ันไขมนัของเย่ือหุ้มเซลล์ ซ่ึงมี
บทบาทส�าคัญต่อกระบวนการทางชีวเคมขีองร่างกาย ตลอดจนกระบวนการเกิดความผดิปกตขิองร่างกาย โดย
การประยุกต์ใช้เทคนคิด้านชีวเคมแีละชีวฟิสกิส์บนแบบจ�าลองช้ันไขมนั เพือ่อธบิายสมบัติทางเคมกีายภาพ
ของตัวยาและองค์ประกอบของช้ันไขมันที่มีผลต่อกลไกการขนส่งตัวยาผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ อันจะน�าไปสู่
กระบวนการพฒันายาและระบบน�าส่งยาทีม่ปีระสทิธิภาพย่ิงข้ึน

 ผู้แทนประเทศไทย ประจ�าปี 2558

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนโดย
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หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

โครงการ The Post Lindau Tour

ส�านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) และมลูนธิิวิจยัแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี(Deutsche Forschungsgemeinschaft ; DFG) 
ได้ลงนามบันทกึความเข้าใจเรือ่ง โครงการความร่วมมอืระหว่างไทย-เยอรมนั เมือ่ปี พ.ศ. 2521 เพือ่ส่งเสริมความร่วมมอืด้านการวิจยั
ระหว่างนกัวจิยัไทยและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมแลกเปลีย่นข้อมลูวิชาการ การจดัสมัมนา การแลกเปลีย่นนกัวิจยั และการวิจยัร่วมกัน

เนือ่งจาก DFG มส่ีวนร่วมในการจดักิจกรรม “โครงการศกึษาดงูานหลงัการประชุมผูไ้ด้รบัรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา (The Post 
Lindau Tour)” ซ่ึงนกัวิจยัรุน่เยาว์จากประเทศต่างๆ ทีเ่ข้าร่วมการประชุมผูไ้ด้รับรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา จะได้มโีอกาสศึกษาและ
ดงูานระยะสัน้ในสถาบันวิจยัและมหาวิทยาลยัช้ันน�าของเยอรมนี 

ปี 2557 ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) รับสนอง
พระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงมพีระประสงค์ให้ผูแ้ทนประเทศไทยโครงการการคดัเลอืกผูแ้ทนเข้า
ร่วมการประชุมผูไ้ด้รบัรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา ได้มโีอกาสเข้าร่วมกิจกรรม The Post Lindau Tour 2014 จงึได้ด�าเนนิการคัดเลอืก
ผูแ้ทนประเทศไทย ประจ�าปี 2557 ท่ีมคุีณสมบัติเหมาะสม จ�านวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที ่5-12 กรกฎาคม 2557 
ได้แก่ (1) นายภควัต จงสถิตเกียรต ินกัศกึษาปรญิญาตรี ช้ันปีที ่6 สาขาแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2) นางสาวธมลวรรณ 
สรุเกียรติชานกูุล นกัศกึษาปรญิญาตร ีสาขาแพทยศาสตร์ University of Virginia, USA (3) นางสาวอติพร เทอดโยธิน นกัศึกษา
ปรญิญาตร ี ช้ันปีที ่ 5 สาขาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวิทยาลยัมหิดล (4) นางสาวสธุรีา รัตนศริินทรวุธ นกัศกึษา 
ปรญิญาเอก สาขา Biological and Biomedical Sciences, Harvard University, USA (5) นายสทุธพิงษ์ สวัสดิวิ์โรจวงศ์ นกัศึกษา
ปรญิญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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GYSS รเิร่ิมจดัครัง้แรกในปี พ.ศ. 2556 โดย National Research           
Foundation ภายใต้สงักัด Prime Minister’s Office สาธารณรัฐสงิคโปร์ 
มวีตัถุประสงค์เพือ่สร้างเครอืข่ายระหว่างผูไ้ด้รับรางวัลโนเบล นกัวิทยาศาสตร์
อาวุโส กับนกัวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญนกัวิทยาศาสตร์ผูไ้ด้รบัรางวัล
โนเบล (Nobel Prize) ผูไ้ด้รับเหรียญรางวัลฟิวด์เมเดล (Fields Medal) 
ผูไ้ด้รบัรางวัลทรูิง่อะวอร์ด (Turing Award) ผูไ้ด้รบัรางวัลมลิลเินยีมเทคโนโลยี 
(Millennium Technology Prize) และผูไ้ด้รับรางวลัเหรยีญเกียรติยศ IEEE 
(IEEE Medal of Honor) และนกัวิจยัรุน่เยาว์ท่ัวโลก เข้าร่วมประชุมในช่วง
ปลายเดือนมกราคม ณ สาธารณรฐัสงิคโปร์ ทัง้นีผู้เ้ข้าร่วมประชุมจะได้รบั
แรงบันดาลใจ ประสบการณ์ และเครือข่ายนกัวิทยาศาสตร์ทีจ่ะร่วมท�างาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมคีณุภาพต่อไปในอนาคต

โครงการ Global Young Scientists Summit
(GYSS) 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    

สยามบรมราชกุมาร ีทีท่รงมพีระประสงค์ให้นสิติ นกัศกึษา และนกัวิทยาศาสตร์ของไทย ได้มโีอกาสเข้าร่วมการประชุม Global Young 

Scientists Summit เพือ่เปิดโลกทศัน์ทางวิชาการ อกีทัง้ได้มโีอกาสเรยีนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของ

นกัวิจยั และ/หรอืนกัวิทยาศาสตร์ทีม่ผีลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดบัสากล

การประชุม Global Young Scientists Summit 2015 จดัระหว่างวันที ่18 – 23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

นนัยาง สาธารณรัฐสงิคโปร์ ประกอบไปด้วยกิจกรรมน�าเสนอผลงาน บรรยายพเิศษและเสวนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก           

นกัวิทยาศาสตร์ ภายในหัวข้อ คือ Advancing Science, Creating Technologies for a Better World ตลอดจนการเย่ียมชม           

หน่วยงานวิจยัช้ันน�าของสงิคโปร์ทัง้มหาวทิยาลยัและสถาบันวิจยัต่างๆ
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ดร.ทวศีกัดิ ์เชีย่วชาญศลิป์

สถานภาพปัจจบัุน นกัวิจยั ศนูย์อณเูวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล

สนใจงานวิจยัทางด้าน การพฒันาวิธกีารรกัษาผูป่้วยโรคมะเรง็โดยการกระตุน้ให้เซลล์เมด็ขาวของ
ผูป่้วยไปท�าลายเซลล์มะเรง็ได้อย่างจ�าเพาะเจาะจง ใช้คุณสมบติัในการท�าลายเซลล์ของไวรสับางชนดิเพือ่
ส่งเสรมิวิธกีารรกัษาผูป่้วยมะเรง็ด้วยการกระตุ้นเซลล์เมด็เลอืดขาวของผูป่้วย ไปท�าลายเซลล์มะเรง็ได้อย่าง
จ�าเพาะเจาะจง และวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของสารพนัธุกรรมไวรสัทีเ่ป็นปัญหาส�าคัญของมนษุย์

 ผู้แทนประเทศไทย ประจ�าปี 2558

ดร.มนัสชยั คณุาเศรษฐ

สถานภาพปัจจบัุน นกัวิจยั หน่วยวิจยัวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏบัิติการค�านวณ
ระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สนใจงานวิจยัทางด้าน การใช้แบบจ�าลองของโมเลกุลด้วยคอมพวิเตอร์ส�าหรบัการศกึษาคุณสมบติั
ของวสัดแุละโครงสร้างต่างๆ ในระดบันาโน

ดร.ขุนเสก เสกขุนทด

สถานภาพปัจจบัุน นกัวิจยั หน่วยวิจยัวัสดนุาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏบัิติการระบบ
อปุกรณ์นาโน ศนูย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต ิส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สนใจงานวิจยัทางด้าน Optical and Semiconductor Devices, Computer and  Mobile 
Applications Electromagnetism และ Medical Physics

ดร.พงษ์พชิติ จนัทร์นุ้ย

สถานภาพปัจจบุนั อาจารย์และนกัวิจยั ส�านกัวชิาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

สนใจงานวิจยัทางด้าน การศกึษาในสาขาฟิสกิส์ทฤษฎทีีเ่น้นการอธบิายและท�านายผลล่วงหน้า
ส�าหรับฟิสกิส์พลงังานสงู (High energy physics) และเอกภพวิทยา (Cosmology) เช่น การศกึษา
แบบจ�าลองการพองตวัของเอกภพ (Cosmic inflation) การศกึษาทฤษฎคีวามโน้มถ่วงแบบดดัแปลง 
(Modified gravity) เป็นต้น

ดร.ธิตกิร บญุคุม้

สถานภาพปัจจบัุน นกัวิจยั หน่วยวจิยัวัสดนุาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏบัิตกิารค�านวณ
ระดับนาโน ศนูย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต ิส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สนใจงานวิจยัทางด้าน Nanomaterials for Optoelectronic Devices และ Photophysical 
Mechanism in Optoelectronic Devices

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนโดย
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โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทยเกิดจากพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อคร้ังเสด็จพระราชด�าเนินเย่ียมชมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ณ Shanghai             

Institutes for Biological Sciences เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2553 ทรงทอดพระเนตรเห็นความส�าเรจ็ของโครงการมหาวิทยาลยัเด็กในครัง้นัน้ ซ่ึงขยายผลมาจาก

โครงการมหาวิทยาลยัเด็ก ห้องปฏบัิติการทอยโทแลบ็ มหาวิทยาลยับีเลเฟลด์ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ในปี พ.ศ. 2554 โครงการมหาวิทยาลยัเด็ก ประเทศไทย เริม่เกิดข้ึนจากความร่วมมอื

ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

(สพฐ.) มหาวิทยาลัยเครือข่าย และองค์กรความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่ง

สหพนัธรัฐเยอรมน ี(DAAD) จดัท�าโครงการน�าร่องมหาวิทยาลยัเด็ก ประเทศไทย ข้ึน

ต่อมา สสวท. สวทช. และองค์กรความร่วมมอืแลกเปลีย่นทางวิชาการแห่งสหพนัธรฐัเยอรมน ี ร่วมกันจดังานพธีิเปิดโครงการ

มหาวิทยาลยัเดก็ ประเทศไทย ในระหว่างวันที ่29-31 ตุลาคม 2555 โดยได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็เป็นองค์ประธานเปิด เมือ่วันท่ี 30 ตุลาคม 2555 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สรินิธร อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

จงัหวัดปทมุธาน ีผลจากการจดังานดงักล่าว พบว่าเด็กๆ รู้สกึตืน่เต้นและสนกุสนานกับการท�ากิจกรรมการทดลองเป็นอย่างมากและเป็น 

การจดุประกายให้นกัเรยีนอยากเติบโตเป็นนกัวิทยาศาสตร์หรอืบุคลากรในสายวิทยาศาสตร์เพือ่ช่วยพฒันาประเทศ

เมือ่ พ.ศ. 2556 โครงการมหาวิทยาลยัเดก็ ประเทศไทย ได้รับความร่วมมอืจากมหาวิทยาลยัเครอืข่าย 8 แห่ง ได้แก่ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัศลิปากร มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
เข้าร่วมโครงการและจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมลงมอืทดลองท่ีท้าทายและน่าสนใจ และเป็นการเตรยีมความพร้อมให้นกัเรียนเติบโตไปเป็นนกัวทิยาศาสตร์ 
วิศวกร หรือบุคลากรท่ีมจีติวิทยาศาสตร์ มคีวามรูท้างวิทยาศาสตร์ท่ีจะขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

โครงการมหาวิทยาลยัเดก็ ประเทศไทย เป็นการจดักิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรบันกัเรียน
ระดับประถมศึกษาถึงมธัยมศกึษา โดยมผีูเ้ช่ียวชาญ นกัวิจยั และพีเ่ลีย้งนกัศกึษาระดับปริญญาตรี โท และเอก คอยดแูลให้ค�าแนะน�า     
ในการท�ากิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพือ่ส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนได้รับแรงบันดาลใจ มทีศันคติทีดี่ในการท�าการทดลองทีส่นกุ 
เกิดการพฒันาศักยภาพการเรยีนรู ้ นกัเรยีนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพฒันาทักษะการสงัเกต รูจ้กัตัง้ค�าถาม และค้นหาค�าตอบด้วย
ตนเองเพิม่ข้ึน โดยจะมกีารสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เสมอืนอยู่ในห้องปฏบัิตกิารของมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นบรรยากาศทีก่ระตุน้ให้นกัเรยีน
สนใจอยากเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์
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  แนวทางด�าเนินการโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ประกอบด้วย 

 นิยามโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

โครงการมหาวิทยาลยัเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการทีด่�าเนนิการโดยเครือข่ายมหาวิทยาลยั 
สสวท. และ สวทช. โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ด�าเนนิการส่งเสริมและพฒันาเดก็และเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีผ่านการลงมอืปฏบัิตแิละการฟังบรรยายจากผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิทยาศาสตร์ 

1. มผีูเ้ชีย่วชาญหรอืนกัวิทยาศาสตร์ และพีเ่ลีย้งนกัศกึษาระดับปรญิญาตร ีโท หรือเอก คอยดแูลให้ค�าแนะน�าระหว่างท�ากิจกรรม

2. เน้นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์ ทีเ่ปิดโอกาสให้เดก็ลงมอืทดลองหรอืปฏบัิติด้วยตนเอง 

3. สถานท่ีจดักิจกรรมควรเลอืกสถานทีส่ร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ได้ด ีเช่น ห้องปฏบัิติการวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลยั

และศนูย์วิจยัต่างๆ ยกเว้นบางหัวข้อทีเ่ป็นงานภาคสนาม เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ หรอืสิง่แวดล้อม

 1) การทดลอง เรื่อง ผลไม้สกุลส้ม

ประกอบด้วยการทดลอง 

•  กลิ่น 

•  กรด 

•  มายากล

2) การทดลอง เรื่อง เคมีของน�้านม 

ประกอบด้วยการทดลอง

•  โรงงานผลิตพลาสติก 

•  การแข่งขันโอลิมปิกของน�้านม

•  งานศิลปะจากลิ่มนม  

3) การทดลอง เรื่อง ธรรมชาติ-วิทยาศาสตร์-

เทคโนโลยี ประกอบด้วยการทดลอง

•  การบิน

•  ภาพสามมิติ

•  นาโนเทคโนโลยี 

 4) การทดลอง เรื่อง พลังงาน-ทรัพยากรหมุนเวียน -           
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการทดลอง
•  พลังงาน
•  น�้าหมึกจากชา 
•  สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

 5) โครงการสมาร์ทโฟน-สมาร์ทคิด(ส์)

ประกอบด้วยกิจกรรม

•  การพัฒนากล้องจุลทรรศน์มือถือ

•  การประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์มือถือประกอบ

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

6) กิจกรรม เรื่อง ผลิตง่ายจังพลังงานทดแทน
ประกอบด้วยกิจกรรม 
•  เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน 

และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พลังงาน
•  การสร้างพลังงานทดแทนอย่างง่ายในห้องปฏิบัติการ

7) กิจกรรม เรื่อง มองมุมนาฬิกา และสมมาตรใน

ธรรมชาติ ประกอบด้วยกิจกรรม 

•  เรียนรู้เรื่องมุมของนาฬิกาและ

มุมในชีวิตประจ�าวัน

•  เรียนรู้เรื่องแกนสมมาตรในธรรมชาติ

 8) กิจกรรม เรื่อง สนุกกับฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์

ประกอบด้วยกิจกรรม 

•  มารู้จักอุปกรณ์ทางการแพทย์กันเถอะ

•  หลักการสมดุล

•  เรือน้อยลอยน�้า

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการในพระราชด�ารขิองสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เริม่ด�าเนนิการในประเทศไทยเมือ่ปี พ.ศ. 2553 โดย

มต้ีนแบบกิจกรรมจากมลูนธิ ิHaus der kleinen Forscher สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีเพือ่ส่งเสริม

และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรูแ้ละมปีระสบการณ์ในการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม

ให้เดก็ฝึกสงัเกต รู้จกัคดิ ต้ังค�าถามและค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นการวางรากฐานระยะยาว

ในการสร้างนกัวิทยาศาสตร์และวิศวกรท่ีมคุีณภาพในอนาคต ปัจจบัุนโครงการได้ขยายเครอืข่าย

ท้องถ่ินรวม 217 แห่ง และมโีรงเรยีนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 12,000 โรงเรยีนทัว่ประเทศ

                โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ครไูด้อะไรจากโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

“การเข้าร่วมโครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นการจดุประกายให้คุณครมูแีรงกระตุ้นทีจ่ะสอนวิทยาศาสตร์ให้

แก่นกัเรียนชัน้อนบุาล ซ่ึงก่อนหน้านีคุ้ณครูหลายท่านคดิว่าการสอนวิทยาศาสตร์ในช้ันอนบุาลเป็นเรือ่งยาก แต่เมือ่มาท�าโครงการนีแ้ล้ว

ท�าให้เปลีย่นความคดิว่าไม่ใช่เรือ่งยากอกีต่อไป โครงการฯ ช่วยให้ครไูด้รับแนวทางและเทคนคิมากมายในการสอนวิทยาศาสตร์กับเดก็

วัยอนบุาล ท�าให้เดก็ๆ สนกุสนานและได้เรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ผ่านการทดลองง่ายๆ จากวัสดุอปุกรณ์ท่ีหาง่ายในท้องถ่ิน เกิดการพฒันา

ต่อยอดจากการสงสยัของเดก็ๆ ในหลายเรือ่งของการทดลอง  จงึกล่าวได้ว่า โครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ท�าให้การ

สอนของครแูละพฒันาการของนกัเรยีนทัง้ 4 ด้าน ได้พฒันาไปพร้อมๆ กันอย่างมปีระสทิธภิาพ”

    คณะครโูรงเรยีนแย้มสอาดรงัสติ จ.ปทมุธานี

หน่วยงานด�าเนินการ

ผู้สนับสนุนโครงการ
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ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 6 เรื่อง ได้แก่

1. พืชดูดน�้า             :  ภายในต้นพืชมีท่อเล็กๆ ส�าหรับล�าเลียงน�้าและอาหาร

2. สารสีในใบไม้  :  ภายในใบไม้มีสารสี ใบไม้แต่ละชนิดอาจมีสารสีที่แตกต่างกัน

3. พืชสะสมอาหาร  :  พืชบางชนิดสร้างอาหารแล้วน�ามาเก็บสะสมไว้ในรูปของแป้งและน�้าตาล

4. การเดินทางของลูกยาง   :  ลูกยางมีปีกเพื่อช่วยในการลอยตัว

5. ความลับของผิวส้ม  :  เปลือกของผลไม้สกุลส้มมีถุงน�้ามันที่ให้กลิ่นหอม

6. ผลไม้เปลี่ยนสี   :  ในผลไม้บางชนิดมีสารที่ท�าให้สีของผลไม้เปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลได้

จากประสบการณ์การด�าเนนิงานในโครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยมาตัง้ปี พ.ศ. 2553  

ทมีวิทยากรหลกั (Core Trainer) ของส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เรยีน

รูแ้นวทางการจดักิจกรรมของโครงการฯ เพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ของเด็กระดบั

ปฐมวัย จงึได้พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้รือ่ง “ความลบัของพชื” ข้ึน โดยใช้แนวทางการด�าเนนิ

กิจกรรมตามวัฏจกัรวิจยั 6 ข้ันตอนของโครงการฯ คือ การตัง้ค�าถามกับสิง่ทีม่อียู่ในธรรมชาต ิการรวบรวม

ความคดิและตัง้สมมตฐิาน การทดลอง การบันทึกผลการทดลอง การสงัเกตและการบรรยาย และ           

การอภปิรายผลการทดลอง ซ่ึงได้น�ามาทดลองใช้กับคุณครจูากโรงเรียนในเครือข่าย สวทช. แล้วได้รบั

ผลตอบรบัท่ีดี กิจกรรมน่าสนใจและตรงกับหน่วยการเรยีนรูร้ะดับปฐมวัย และคุณครสูามารถน�าไป

เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมให้กับนกัเรียนได้

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “ความลับของพืช”
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีรับสั่งเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนเป็นคร้ังแรก            
ในทีป่ระชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย จากนัน้ สภากาชาดไทยได้แต่งตัง้คณะท�างานความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีน และ
ด�าเนนิโครงการจดัอบรมความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีนข้ึน โดยได้จดัอบรมให้แก่โรงเรยีนในสงักัดส�านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) จ�านวน 3 คร้ัง และเมือ่ความทราบฝ่าละอองพระบาทสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงช่ืนชมการด�าเนนิงานดังกล่าว และต้องการให้ขยายผลการอบรมสูโ่รงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ด้วย เนือ่งจากทรงทราบ
ว่ามีโรงเรียนตชด. ท่ีถูกไฟไหม้ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงรับสนองพระราชด�าริฯ แต่งต้ัง 
คณะท�างานความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีนข้ึน

โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพเพลิงไหม้ โรงเรียน ตชด. 33 
รัปปาปอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2553

“สร้างความตระหนัก เข้าใจ เพื่อความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน “เครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยเกิดขึ้น
เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีผู้ก่อการร้ายต่างๆ มาเผาโรงเรียน แต่บางทีชักสงสัยว่าไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย เผากันเองหรือเปล่า   
สมัยก่อนโรงเรียนไม่มีเครื่องไฟฟ้ามาก พอหนักๆ เข้า เด๋ียวนี้ของใช้ในโรงเรียน ส่ือการสอนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งน้ัน 
ต้องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าก็โอเวอร์โหลด แล้วก็รั่ว ท่าไหนไม่รู้ก็ไหม้โรงเรียน ทาง สวทช. จึงร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไป
อบรมครูเรื่อง โรงเรียนปลอดภัย อบรมทั้งครู และนักเรียน 

ตอนนีพ้ยายามจะให้สัมพนัธ์กับการฝึกอาชพี คอื อาชพีช่างต่อไฟ ซึง่สอนในหลายๆ แห่ง เพราะว่าแต่ก่อนโรงเรยีน
ที่อยู่ตามชายแดน มีเด็กจ�านวนมากไม่มีสัญชาติ พอจบแล้วเรียนต่อสูงก็ไม่ได้ หรือถึงเรียนได้ไปเข้าท�างานอะไรก็ไม่ได้           
ก็ให้ฝึกอาชีพอย่างน้อยก็รับจ้างในงานที่ดีไม่ต้องไปท�างานทุจริตต่างๆ เช่น ค้ายาบ้า กจ็ะได้มทีางเลอืกในการท�างาน 

ในเมือ่หนังสอืเรยีนมเีรือ่งไฟฟ้า ทัง้ระดับประถม มัธยม ก็ให้โยงกันให้หมด คือ โรงเรียนปลอดภัย การฝึกอาชีพ 
และบทเรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการเชื่อมโยงกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น เด็กจะเรียน
วทิยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม บางอันก็โยงเข้ากับวชิาการท่ีมใีนหนังสอื ถ้าลงมอืเองก็จะจ�าได้ เวลาตอบข้อสอบก็น่าจะตอบได้ดีขึน้”

พระราชด�ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในปาฐกถาเรื่อง “เยาวชนไทยกับวิทยาศาสตร์”

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555



62

การพัฒนาความรู้

1.   ส่งเสริมให้โรงเรียนมกีารเรยีนการสอนเรือ่งไฟฟ้าและความปลอดภยับรรจอุยู่ใน

หลักสูตรโรงเรียน 

2.   มอบสือ่การสอน เร่ือง ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์เบ้ืองต้น ให้แก่โรงเรียน โดย สสวท.

3.   อบรมการสอน เรื่อง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ให้แก่โรงเรียน โดย สสวท.

การติดตามให้ความช่วยเหลือ

1.  ตดิตาม ตรวจเย่ียมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. อย่างต่อเนือ่ง 

2.  ปฐมพยาบาลทางเทคนิค PEA ซ่อมบ�ำรงุ ส�ำรวจ ตรวจสอบ ปรบัปรุงโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบไฟฟ้ำ ปรบัปรุงห้องเรยีน             

และสนบัสนนุอปุกรณ์ ให้แก่ โรงเรยีน ตชด. ทกุโรงเรียน 

3.  ปรบัปรงุให้เข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐานให้ดย่ิีงข้ึน จดัท�ำโครงกำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืด้ำนควำมปลอดภยัของระบบไฟฟ้ำ

ในโรงเรียน ตชด. เพื่อซ่อมบ�ำรุง อำคำรเรียน และปรับปรุงระบบไฟฟ้ำทั้งอำคำรแก่โรงเรียน ตชด. ที่มีภำวะเสี่ยงด้ำน

ควำมปลอดภยัของระบบไฟฟ้ำ ให้เข้ำสูเ่กณฑ์มำตรฐำนให้ดย่ิีงข้ึน

สวิตซ์ เต้ารับ อยู่ในสภาพเก่า ช�ารุด

การด�าเนินโครงการ

คณะท�างานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานส�าคัญ ได้แก่ 

• ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

• ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                   

 • กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

• คณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

• ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

• ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้แก่โรงเรียน ตชด.

สายไฟช�ารุด ปลวกกัดกินสายไฟ

ปัญหาระบบไฟฟ้าเร่งด่วนที่พบในโรงเรียน ตชด. เช่น 

•  สวิตซ์ เต้ารบั และแผงควบคุม อยู่ในสภาพเก่า ช�ารดุ

•  สายไฟช�ารุดและพบปัญหาปลวกกัดกินสายไฟ

•  ระบบไฟฟ้าในอาคารรั่วหลายจุด มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

•  ระบบสายดินไม่มีมาตรฐาน ไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ 
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สวิตซ์ เต้ารับ อยู่ในสภาพเก่า ช�ารุด

โครงการน�าร่อง : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. 

ได้รับสนบัสนนุงบประมาณจากสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีจ�ากัด (สอ.มจท.) และมสี�านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ความช่วยเหลือซ่อมบ�ารุงอาคารเรียนและระบบไฟฟ้าแก่โรงเรียน ตชด. ที่มีภาวะเสี่ยง            

ด้านความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าจ�านวน 2 แห่ง ได้แก่

• โรงเรยีน ตชด. บ้านควนสามคัค ีจ.ชุมพร ซ่ึงมวิีทยาลยัสารพดัช่างชุมพร เป็นพีเ่ลีย้งซ่อมบ�ารุง

• โรงเรยีน ตชด. สนัตินมิติ จ.ชุมพร ซ่ึงมวิีทยาลยัการช่างท่าแชะ เป็นพีเ่ลีย้งซ่อมบ�ารุง

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มแีนวทางการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน จ�านวน 4 ข้ันตอน ดังนี้

• ข้ันท่ี 1 สร้างความตระหนกั ประชุม และอบรมให้ความรูแ้ก่คณะคร ูและนกัเรียน

• ข้ันท่ี 2 แต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีน

• ข้ันท่ี 3 คณะกรรมการความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีนเพือ่ตรวจสอบความปลอดภยั 

• ข้ันท่ี 4 จดัการเรยีนการสอน เร่ืองไฟฟ้า และความปลอดภยัจากระบบไฟฟ้าในวิชาเรยีน

โรงเรียน ตชด. 14 บ้านตาตุ่ม จังหวัดสุรินทร์

นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี สามารถถ่ายทอดสูค่รอบครวัได้ เป็นผลจากการท่ีโรงเรียนจดักิจกรรม

การเรยีนการสอนด้านความปลอดภยัฯ ในช้ันเรยีนช่วงเช้าหน้าเสาธงและก่อนเลกิเรยีน

โรงเรียน ตชด. 33 รัปปาปอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรยีนได้มกีารประชุมวางแผนการป้องกันอคัคภียัร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ อบต. ผูใ้หญ่บ้าน ก�านนั และการไฟฟ้า

ส่วนภมูภิาค และด้านความช่วยเหลอืของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (PEA) ได้ช่วยจดังบประมาณปรบัเปลีย่นอปุกรณ์ไฟฟ้า และตดิตัง้เบรกเกอร์

ให้แก่โรงเรียน อกีท้ังมกีารจดัอบรมด้านความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าทีโ่รงเรยีนเป็นกิจกรรมเสริม

กรณีตัวอย่างการสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้แก่โรงเรียน ตชด.

ด�ำเนินกิจกรรมภำยในโรงเรียน

1.  จัดตั้งคณะท�ำงำนควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียน ตชด. (Safety Officer/ Safety Committee) เพื่อติดตำม

วำงแผน ตรวจสอบ ควำมปลอดภยัของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียน

2.  พฒันำให้ควำมรู้แก่ Safety Officer

3.  มอบสือ่ และอปุกรณ์ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ำ ให้แก่ Safety Officer ทุกโรงเรยีน

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ในวิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

พระราชด�ารัสที่พระราชทานไว้แก่คณะกรรมการด�าเนินการ
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาฝ่ายไทยและกัมพูชา

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ ห้องประชุมกรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา

ด้วยสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย-กัมพูชา และความสนพระราชหฤทัยในอารยธรรมเขมร เป็นเหตุให้สมเด็จ             

พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชด�าเนนิเยือนราชอาณาจกัรกัมพชูาหลายคร้ัง ทุกคร้ังชาวกัมพชูาจะรอเฝ้ารบัเสด็จ

ด้วยอธัยาศยัอนัดีย่ิง ท�าให้พระองค์มพีระราชประสงค์ทีจ่ะตอบแทนน�า้ใจไมตรจีติของชาวกัมพชูา ด้วยการพระราชทานสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์

อย่างย่ังยืนอนัได้แก่ “การศึกษา”

วิทยาลยัก�าปงเฌอเตียล ตัง้อยู่ในอ�าเภอปราสาทซ็อมโบร์ จงัหวัดก�าปงธม ประเทศกัมพชูา โดยสมเดจ็ฮุนเซ็น นายกรฐัมนตรไีด้สนอง

แนวพระราชด�าริ น้อมเกล้าฯ ถวายทีดิ่นบรเิวณใจกลางประเทศจ�านวน 45 ไร่ (ต่อมาได้ขยายเป็น 117 ไร่) เป็นพืน้ทีก่่อสร้าง วิทยาลยั

ก�าปงเฌอเตยีล เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วันท่ี 10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548 โดยเปิดสอนท้ังสายสามญั (เกรด 7–12) และสายอาชีวศึกษา 

(เกรด 10–12) จ�านวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอเิลก็ทรอนกิส์ สาขาวิชากสกิรรม และสาขาวิชาปศสุตัว์ โดยปัจจบัุน

มนีกัเรียนมากกว่า 1,500 คน

“ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจที่โรงเรียนก�าปงเฌอเตียลได้ท�างานมาได้ระยะหนึ่ง
กรรมการทั้งสองฝ่ายด�าเนินการมาอย่างเป็นที่น่าพอใจ

ความต้องการของข้าพเจ้าก็คือ ต้องการมีส่วนร่วมในการให้การศึกษา
เยาวชนกัมพูชาซึ่งเป็นเยาวชนที่มีศักยภาพเป็นอย่างดี

และถ้าได้การศึกษาเล่าเรียนและฝึกอบรมที่ดีแล้ว
จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อสังคมกัมพูชา และสังคมโลกสืบไป”



65

 

ด้วยพืน้ท่ีท่ีวิทยาลยัก�าปงเฌอเตยีลตัง้อยู่นัน้ยังไม่มทีัง้ไฟฟ้าและน�า้ประปา วิทยาลยัจงึต้องพึง่พาน�า้มนัดเีซลในการผลติไฟฟ้า ท�าให้

มค่ีาใช้จ่ายด้านพลงังานสงูมากข้ึนอย่างต่อเนือ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีจงึมพีระราชด�าริว่า ควรหาวธีิบรหิาร

พลงังานในวทิยาลยัทีป่ระหยัดและมีประสทิธิภาพ กรมราชองครักษ์จงึได้ปรกึษาหารอืกับศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ 

(เนคเทค) ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพือ่ด�าเนนิการส�ารวจการใช้พลงังานไฟฟ้าโดยการตดิมเิตอร์ 

ทีวิ่ทยาลยั และส่งข้อมลูการใช้ไฟฟ้าผ่านอนิเทอร์เนต็มายังประเทศไทยอย่างสม�า่เสมอ 

การด�าเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่วิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เนคเทค ได้ติดตั้งมิเตอร์
เพื่อวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของวิทยาลัยก�าปงเฌอเตียทั้งหมด 10 โซน
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สวทช. ได้ตดิต้ังระบบเซลล์แสงอาทติย์ขนาด 126 kWp โดยแบ่งเป็นระบบแรก 70 kWp (56%) เพือ่ไฟฟ้าไปใช้ในเวลา             
กลางวนัโดยตรง และระบบย่อยทีส่อง 56 kWp (44%) เพือ่เก็บไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรีส่�าหรบัใช้ในเวลากลางคืน หากช่วงเวลาใดมกีารใช้
ไฟฟ้าเกินก�าลังท่ีเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ ระบบจะสั่งให้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าด้วยน�้ามันดีเซลท�างานเสริมเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอกับ              
ความต้องการ ทัง้นี ้สวทช. ยังเพิม่ระบบติดตามสภาพการท�างานแบบเวลาจรงิผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ เพือ่ให้สามารถควบคมุ และ
ดแูลระบบได้จากระยะไกล 

ปัจจบัุนผูบ้ริหาร คร ูบุคลากรและนกัเรยีนของวิทยาลยัก�าปงเฌอเตยีลกว่า 1,500 คน ได้รบัประโยชน์จากระบบผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีช่วยให้กิจกรรมทางการศึกษาด�าเนินไปอย่างราบรื่น และยังสามารถดูแลและบ�ารุงรักษาระบบ
เซลล์แสงอาทติย์ได้ด้วยตนเอง เนือ่งจากมกีารสอนเร่ืองนีใ้นหลกัสตูรอกีทัง้ยังมกีารอบรมทางเทคนคิทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ การออกแบบ 
การใช้งานและการบ�ารุงรกัษา เป็นต้น

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนโดย

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) ในพ้ืนที่

โครงการตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                        
เป็นพืน้ท่ีห่างไกลและประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า เพือ่ใช้ส�าหรบัการเรยีนการสอน ในปี พ.ศ. 2551 ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์            
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ (สวทช.) ได้น�าแผงเซลล์แสงอาทติย์ทีผ่ลติจากต้นแบบสายการผลติมาประยุกต์ใช้งานแหล่งผลติกระแสไฟฟ้า          
แก่ศนูย์การเรยีนในถ่ินทุรกันดาร

แม้พื้นที่จะอยู่ห่างไกลเพียงใด แต่น�้าพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก็หลั่งรดไปถึง 

ท�าให้ชาวบ้านในพื้นที่ป่าเขา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงตระหนักว่าการศึกษา

จะช่วยเปิดโลกของพวกเขาให้กว้างขึ้น และสามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ หนึ่งในโครงการที่พระองค์ได้ทรง

ส่งเสริมนั้นคือ โครงการน�าร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียน

ชุมชนชาวไทยภูเขา ในพื้นที่โครงการตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการน�าร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
รปูแบบและปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของศนูย์การเรียนชุมชนชาวไทยภเูขา (ศศช.) ในจงัหวัดตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จ�านวน  
24 แห่ง ซ่ึงสงักัดส�านกังาน กศน. จ�านวน 23 แห่ง และสงักัด ตชด. จ�านวน 1 แห่ง

ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์ ท่ีเนคเทค สวทช. น�าไปตดิตัง้ในศนูย์การเรียนชุมชนชาวไทยภเูขา เป็นระบบแบบอสิระ 
(Stand-alone) ทีอ่อกแบบให้มขีนาดก�าลงัผลติไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทติย์ประมาณ 480 วัตต์ และส�ารองไฟฟ้าไว้ใช้งานได้ 2-3 วัน 
ในกรณทีีฝ่นตกไม่มแีสงแดด โดยสามารถรองรบัการใช้งานเพือ่แสงสว่าง และการรบัฟังข่าวสารจากรายการโทรทศัน์ได้ตามปรมิาณ
ก�าลงัไฟฟ้าทีบ่รรจเุก็บไว้ในแบตเตอรีแ่ต่ละวัน

พื้นที่การด�าเนินงาน ศศช. 23 แห่ง 
และ ตชด. 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 24 แห่ง

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.)

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.)

1. อ�าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ศศช. บ้านแม่ปะกลาง
  • ศศช. บ้านผาอนัใต้
  • ศศช. บ้านจอลอืเหนอื
  • ศศช. บ้านจอลอืใต้  
  • ศศช. บ้านห้วยเก๋ียงน้อย
  • ศศช. บ้านแม่แพน้อย
  • ศกร. ตชด. บ้านโตแฮ

4. อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • ศศช. บ้านแมะแตะแหละกุย
  • ศศช. บ้านเลอะตอ
  • ศศช. บ้านมเูซอหลงัเมอืง
  • ศศช. บ้านเหล่าปลาทู  
  • ศศช. บ้านผาผึง้
  • ศศช. บ้านยะลกุีย
  • ศศช. บ้านแม่ละเอ๊าะ
  • ศศช. บ้านห้วยกว้างใหม่
  • ศศช. บ้านหนองอึง่เหนอื
  • ศศช. บ้านทีผะแหล่2. อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  

  • ศศช. บ้านคุทะ
  • ศศช. บ้านโจะเก้ปู่
  • ศศช. บ้านสะซุยปุ่
  • ศศช. บ้านบราเด  
  • ศศช. บ้านวาแหมะคี
  • ศศช. บ้านเล้อเบ้ปว้าคี
 

3. อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  
  • ศศช. บ้านป่าพลู   
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ห้องปฏบิติัการวิจยัเทคโนโลยีพลงังานแสงอาทติย์ เนคเทค สวทช. ได้ติดต้ังระบบโทรมาตร (Monitoring) ณ ศูนย์การเรยีน
ชุมชนชาวไทยภเูขา (ศศช.) เพือ่ส่งข้อมลูการผลติ และใช้งานไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ จ�านวน 6 แห่ง ได้แก่ 
ศศช. บ้านเลอะตอ ศศช. บ้านแม่ละเอ๊าะ ศศช. บ้านห้วยเก๋ียงน้อย ศศช. บ้านห้วยกว้างใหม่ ศศช. บ้านหนองอึง่เหนอื และ ศศช. 
บ้านเหล่าปลาทู

ระบบโทรมาตร (Monitoring)

ตัวอย่างสัญญาณที่ระบบโทรมาตรตรวจวัดได้ ณ บ้านห้วยเก๋ียงน้อย อ.อมก๋อย 
จ.เชยีงใหม่ แสดงให้เห็นว่า “ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าคิดเป็น 1 ใน 3 ของไฟฟ้าทีผ่ลติได้ 
และจะลดน้อยลงในช่วง มถุินายน ถึง สงิหาคม เนือ่งจากเป็นช่วงฤดูฝน

อปุกรณ์ไฟฟ้าใน ศศช. ทีใ่ช้ไฟจากโซลาร์เซลล์

เรยีนหนงัสอืจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม
ณ ศศช. ห้วยเก๋ียงน้อย

ชาวบ้านชาร์ตแบตเตอร่ี
ศศช. บ้านหนองอึง่เหนอื

ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารในชุมชน
ศศช. บ้านห้วยเก๋ียงน้อย

ฝึกความรับผดิชอบท�าความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์

กิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนวัยเด็ก ให้เด็กชมโทรทัศน์เพือ่ 
การศึกษา เช่น ช่อง ETV และช่องวังไกลกังวลหรอืสือ่ประเภทดวีีดี 
เพือ่ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรยีนรู ้ คดิวเิคราะห์ และครผููส้อนได้
อธบิายเพิม่เติมท�าให้เรยีนรู้ได้เรว็ข้ึน มพีฒันาการเรยีนดข้ึีน สนใจเรยีน
เพิม่ข้ึนมากกว่าฟังจากครูผูส้อนเพยีงอย่างเดียว

กจิกรรมสอนเสรมิผู้ไม่รูห้นังสอืเวลากลางคนื ให้ผูเ้รยีนได้ชมโทรทศัน์ 
เช่น ข่าวเหตกุารณ์บ้านเมอืง ข่าวในพระราชส�านกั และสารคดี จากนัน้
ครูจะใช้บทเรียนจากละครหรอืข่าวสอนมารยาท ทางสงัคม มารยาท
การพูด ท�าให้ผู้เรียนได้รับรู้เหตุการณ์ในปัจจุบัน

การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

พระราชด�ารัส เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ”
วันที่ 2 มิถุนายน 2538 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

  “เราใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วยวิธีต่างๆ ในบรรดาปัจจัยต่างๆ ที่มีความส�าคัญ

ต่อประสิทธิผลในการพัฒนาซึ่งมีหลายปัจจัยนั้น ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่
ส�าคัญที่สุด…มีแนวทางต่างๆ ที่จะน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการพัฒนาการศึกษาอยู่มาก เพื่อกระจายโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา อันจะส่งผลต่อเนื่องให้การพัฒนาประเทศ

โดยรวมประสบผลส�าเร็จ”

ด้วยทรงเลง็เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างโอกาสในการศึกษาเรยีนรู ้อกีทัง้ยังช่วยสร้างโอกาสในการงาน
อาชีพและการด�ารงชีวิตให้แก่เดก็และเยาวชนท่ีอยู่ในท้องทีห่่างไกล สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารทีรงโปรดเกล้าฯ 
ให้จดัท�าโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศกึษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ทรงพระราชทานแนวพระราชด�าริในการด�าเนนิ
โครงการว่า ให้ท�าในลกัษณะน�าร่องในโรงเรียนจ�านวนหนึง่ ส่วนใหญ่อยู่ตามชนบทห่างไกลและชายแดน ผสมกับโรงเรยีนกลุม่หนึง่ใน
จงัหวัดนครนายก ส�าหรบัเป็นศนูย์กลางการพฒันาการน�าแนวทางใหม่ๆ ไปทดลอง เนือ่งจากอยู่ไม่ไกลนกั จงึสะดวกต่อการเดนิทาง 
ไปตดิตามประเมนิได้ใกล้ชิด การพฒันาโครงการฯ ท�าแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยดคูวามพร้อมของผูรั้บ ไม่ทรงโปรดให้ท�าแบบฟุม่เฟือย 
คอืเอาเครือ่งมอื/อปุกรณ์แพงๆ ไปให้ต้ังแต่ต้น เพราะอาจไม่ถูกใช้งานเต็มที ่ปัจจบัุนมโีรงเรยีนเข้าร่วมโครงการรวม 85 แห่ง

โครงการ ทสรช. ได้ปรับยุทธศาสตร์การด�าเนนิงานมาถึงยุคทีส่ามแล้ว ดังนี้
ยุคที ่1  :  การให้การสนบัสนนุเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ สือ่การเรียนการสอน
ยุคที ่ 2 :  การขยายผลโดยเพิ่มการฝึกอบรมครูในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ครูได้น�าทักษะและความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป

ประยุกต์ใช้ได้มากขึ้น รวมถึงการต่ออินเทอร์เน็ต 
ยุคที ่3 (ปัจจบุนั) :  มุง่เน้นเรือ่งการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรยีนการสอนในวิชาต่างๆนอกเหนอืจากการ

ใช้งานในการเรียนการสอนแล้ว ควรน�าไปใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เช่น การบันทึก
คะแนน การท�าบัญช ีการบรหิารพสัดุ การจดัการสหกรณ์โรงเรยีน เป็นต้น  

การด�าเนินกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษา

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน1
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึง
เทคโนโลยี
กิจกรรม:

• สนบัสนนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานของ
โรงเรียน 

• ซ่อมบ�ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

• สนบัสนนุสือ่/บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์
เพื่ อ ก า ร เ รี ยนการสอน เช ่ น            
สื่อ eDLTV  บทเรียน SAS 

เพื่อเตรียมเยาวชนให้มีทักษะด้าน
ไอซีทีข้ันพืน้ฐาน และการเขียน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์
กิจกรรม:
• ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านไอซีที
• ส่งเสริมทักษะโปรแกรมมิ่ง

เพือ่ให้ครปูระยุกต์ใช้ไอซีทจีดัการเรียนรู้
อย่างมปีระสทิธภิาพท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามรู้
และมทัีกษะส�าหรบัศตวรรษท่ี 21
กิจกรรม:
• โครงการการการใช้ไอซีทจีดัการเรียน

รู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรัก
ชันนิซึม

• โครงการเครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนา
เยาวชนนักคิด 

• โครงการส่งเสรมิไอซีทีเพือ่พฒันาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส�าหรับ
นักเรียนประถมศึกษา

เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ไอซีที ให้
เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมายเฉพาะ ช่วยยก
ระดบัคณุภาพชีวติ เพิม่โอกาสในการอาชีพ
ให้กับกลุ่มผู้เรียน

กิจกรรม:
• ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม
• ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน  

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ด้านความรู้ไอซีที2 ด้านการประยุกต์ใช้ไอซีที
เพ่ือจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมการใช้ไอซีทีใน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ3 4

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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“มีสัญญาณเตือนภัยมากมาย ให้เราตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงอย่างที่สุด 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้บรรดานักการศึกษาจึงจะต้องเล็งเห็นว่า จ�าเป็นจะต้องตระเตรียม
คนรุ่นใหม่ให้ดีกว่านี้ เพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 ท�าอย่างไร

การศึกษาจึงจะสามารถช่วยให้ลูกหลานของเรายกระดับความสามารถขั้นพื้นฐานของเราให้สูงขึ้น 
เพื่อจะได้ปรับตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว”

โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร ?
ศตวรรษที่ 21 คือ (ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100) โลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) การเปลี่ยนแปลง ส่งผล
ต่อระบบการจัดการศึกษาทุกระบบ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยไม่มีข้อจ�ากัด ทั้งด้าน
สถานที่ และเวลา ได้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน (เช่น ผู้เช่ียวชาญ ชุมชน              
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ฯลฯ) และทุกพื้นท่ีท่ีไอซีทีเข้าถึง จนนักวิชาการมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า ระบบและวิธกีารจดัการศกึษาและการเรียนการสอนรูปแบบเดิมท่ีเคย
ใช้กันมาหลายปี..ไม่เหมาะสมและไม่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   ความรู้และทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21                     
ควรเป็นอย่างไร ?     

1. ด้านความรู้พื้นฐานในการด�ารงชีวิต ประกอบด้วยความรู้

เก่ียวกับโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ความรูด้้าน

การเป็นพลเมอืงท่ีด ีความรู้ด้านสขุภาพ ความรูด้้านสิง่แวดล้อม  

2. ด้านทักษะส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต 3 ด้าน คือ   

   2.1 ทักษะชีวิตและการท�างาน ซึ่งประกอบด้วย  

   - ความยืดหยุ่นและการปรับตัว   

   - การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง  

   - ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม  

   - การเป็นผู้สร้างหรือผลิต และรับผิดชอบเชื่อถือได้    

   - ภาวะผู้น�าและความรับผิดชอบ   

   2.2 ทกัษะด้านสารสนเทศสือ่และเทคโนโลยี ประกอบด้วย           

   - การใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทัน     

   - วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม  

   - ใช้เทคโนโลยีใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ   

   2.3 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย  

   - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม   

   - การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา  

   - การสื่อสารและความร่วมมือ

  และเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ประสบความส�าเร็จ 

จ�าเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน 3 ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียน

รู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ด้านมาตรฐานและการประเมินใน

ศตวรรษที่ 21 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนส�าหรับ

ศตวรรษที่ 21 ด้านการพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงไม่ใช่

เพียงการอบรม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

ที่มา: Partnership for 21st  Century Skills

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริฯ เพ่ือ
พัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
 1. โครงการขยายผลชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 

เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

  มุง่เน้นการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นกัเรยีน ผ่าน

กิจกรรมการเรียนรูท้ีห่ลากหลาย เพือ่ส่งเสริมศักยภาพการเรียน

รู้ด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน Social Network               

 มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างจิตส�านึก

ในการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืให้แก่นกัเรียน ผ่านกิจกรรมการท�า

โครงงานวิทยาศาสตร์ และการใช้ Social Network ในการ

แลกเปลีย่นเรียนรู ้ส่งเสริมการท�างานร่วมกันระหว่างโรงเรียน 

และนักวิชาการ    

 3. โครงการเคร่ืองมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ

พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา

 มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนผ่าน

การท�างานวจิยัในช้ันเรียนของคร ูโดยประยุกต์ใช้เคร่ืองมอืแห่ง

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะพัฒนาทักษะการ

คิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดวิจารณญาณ

    การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะอย่างไร ?
  •  ต้องท�าให้ผู้เรียนสื่อได้หลากหลายรูปแบบ สามารถประเมินคุณค่าของสื่อที่ได้รับ ว่าถูกต้องและเหมาะสม
  •  เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนกับผู้อื่น แทนที่จะค้นหาข้อมูลจากแหล่งเดียว ตามล�าพัง
  •  ผู้เรียนสามารถน�าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย  หลายช่องทาง และหลายวิธีการ
  •  ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ เพื่อให้ได้รูปแบบการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการและความชอบของแต่ละคน

การศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21

การศึกษาในศตวรรษที่ 21
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ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร (ไอซีที) การตดิต่อสือ่สารเช่ือมโยง

ถึงกันได้อย่างทัว่ถึง ไอซีทเีข้ามามบีทบาทในการเรียนรูข้องมนษุย์สงูมาก ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี ท�าให้ก�าแพงท่ีขวางก้ันการเรียนรู้ได้ถูกท�าลายลง วิธีการเรียนรู้ และ

บรรยากาศของห้องเรียนจึงเปลี่ยนไป โลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยน 

ห้องเรยีนเลก็ๆ ของเดก็ๆ ไปแล้ว

“โลกยุคใหม่เป็นโลกทีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรู ้ ค้นคว้า สร้างสรรค์ น�าเสนอผลงาน ได้ทกุที ่ ทุกเวลา ไม่จ�ากัด ผูเ้รยีนสามารถ
เรยีนรู้ได้ในทกุพืน้ที ่ ทัง้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และทกุทีท่ีไ่อซีทเีข้าถึง”

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในยุคไอซีที

“ตอนนีห้้องเรยีนวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนเปลีย่นไป นกัเรยีนได้ใช้แหล่งเรยีนรู้ในท้องถ่ิน คอื อทุยานแหล่งชาตดิอยอนิทนนท์

เป็นห้องเรียนภาคสนามในการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ และใช้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเป็นสตูดิโอ ตัดต่อ

สร้างสรรค์ผลงานสารคดีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น”

“ครคูรบั ถ้าผมอยากให้ภาพจรวดนีอ้ยู่กลางหน้าจอต้องท�ายังไงครบั ?” 

“ครคูะ ถ้าหนอูยากใส่ตวัอกัษรลงบนภาพต้นไม้นีต้้องท�ายังไงคะ?”

“ครคูรบั ถ้าพวกเราอยากจะอดัเสยีงลงในคอมพวิเตอร์ต้องท�ายังไงครบั?”

เมื่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเป็นสตูดิโอแห่งการเรียนรู้
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การพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21    
    ฝ่ายเลขานกุารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี น้อมรบัพระราชด�ารสั

ใส่เกล้าฯ และด�าเนนิงานยกระดบัความสามารถข้ันพืน้ฐานของเยาวชนเพือ่ก้าวสูศ่ตวรรษที ่ 21 ด้วยแนวทางบูรณาการไอซีทีในการ

เรยีนการสอน โดยผสมผสานระหว่าง เนือ้หา (Content) วิธกีารสอน (Pedagogy) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and 

Communication Technology; ICT) 

การบูรณาการไอซีทีในการเรียนการสอน 3 ส่วน

เนื้อหา (Content)
1. 3.2.

วิธีการสอน (Pedagogy) เทคโนโลยีสารสนเทศ          
และการสื่อสาร (ICT)

โครงการขยายผลชุดกิจกรรมเรียนรู้ 
ระดับประถมศึกษา

เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน 
Social Network

เนื้อหา (Content) 
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โครงการเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา

เนื้อหา (Content)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เนื้อหา (Content)
เนือ้หางานวิจยัในช้ันของครูทกุสาระวิชา 

วิธีการสอน (Pedagogy)
ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน
 • การเรียนรู้ผ่านการลงมือตาม    
   สภาพจริง
 • การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
 • การเรียนรู้แบบร่วมมือ

วิธีการสอน (Pedagogy) 
ผ่านงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
 • การเรียนรู้ผ่านการลงมือตาม 
   สภาพจริง
 • การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
 • การเรียนรู้แบบร่วมมือ

วิธีการสอน (Pedagogy) 
ผ่านการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์
 • การเรียนรู้ผ่านการลงมือตาม 
   สภาพจริง
 • การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
 • การเรียนรู้แบบร่วมมือ

กลุ่ม Software 

จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

 1. กลุ่มสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และ 

การเข้าถึงแหล่งเรยีนรู ้ได้แก่ โปรแกรม

ค้นหา (Search engines) 

 2. กลุ่มสนับสนุนการพัฒนา

กระบวนการคิดในการสร้างชิ้นงาน

ได้แก่ Microsoft office

 3. กลุ่มสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร

การน�าเสนอและการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ได้แก่ Youtube 

กลุ่ม Software 
จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
1. กลุ่มสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ โปรแกรม
ค้นหา (Search engines)
2.  กลุม่สนบัสนนุการพฒันากระบวนการ
คิดในการสร้างช้ินงานประกอบด้วย            
Microsoft office, Paint, E-book, 
Windows Live Movie Maker, 
Scratch, Photoscape, Voicethread 
และ Thinklink 
 3. กลุ่มสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร 
การน�าเสนอ และการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ประกอบด้วย E-mail, Facebook, 
Youtube 
เครือข่ายออนไลน์ของโครงการ ได้แก่ 
www.facebook.com/ThinkKIDkids

กลุ่ม Software 
จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
  1.  กลุ่มสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และ
การเข ้ า ถึ งแหล ่ ง เ รียนรู ้  ได ้แก ่
โปรแกรมค้นหา (Search engines) 
 2 .  กลุ ่ มสนั บสนุ นการพัฒนา
กระบวนการคดิในการสร้างช้ินงานได้แก่ 
Microsoft office, Windows Live, 
Movie Maker, และ Photoscape ฯลฯ
  3. กลุ่มสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร 
การน�าเสนอ และการแลกเปลีย่นเรยีน
รู ้  ได ้แก ่ E-mai l , Facebook,            
Youtube และ NING 
เครือข่ายออนไลน์ของโครงการ ได้แก่ 
http://Botanyschool.ning.com

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
กลุ่ม Hardware ประกอบด้วย Computer , Tablet และ Digital Camera

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
 เร่ือง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อปี 2557 และข่าวแผ่นดินไหวคร้ังล่าสุดท่ีจังหวัดเชียงราย เมื่อเดือน

พฤษภาคม 2557 ท่ีผ่านมา คงเป็นเร่ืองจรงิทีต้่องยอมรบัว่า คนไทยยังขาดการตระหนกัถึงการป้องกัน และมคีวามรูท้ีจ่ะรบัมอืกับภยัพบัิติ

ทางธรรมชาตต่ิางๆ น้อยมาก ยังไม่นบัรวมภยัธรรมชาติทีเ่ราเจอกันอยู่ตลอดอย่างน�า้ท่วม ดนิถล่ม ภยัแล้ง ไฟป่า พายุฝน

จ�าเป็นอย่างย่ิงทีเ่ราจะต้องให้ความรู ้ และพฒันาศกัยภาพครู/นกัเรยีน ให้เข้าใจสาเหตุและผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากภยัพบิติัทาง

ธรรมชาติรวมถึงตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉกุเฉนิทีอ่าจจะเกิดข้ึน

โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริฯ หลายแห่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ จ�าเป็นอย่างย่ิงที่เรา         

จะต้องให้ความรูแ้ละพฒันาศักยภาพครู/นกัเรยีน ให้เข้าใจสาเหตผุลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากภยัพบิติัทางธรรมชาต ิร่วมถึงตระหนกัถึงการเตรียม

ความพร้อมรับสถานการณ์ฉกุเฉนิทีอ่าจจะเกิด อนัจะน�าไปสูก่ารส่งเสรมิคุณภาพเยาวชนในชนบท ทีม่คุีณลกัษณะการเป็นพลเมอืงโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 คือ การมีรากฐานขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งสามารถคัดเลือกและน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน            

การจดัการชีวิตป้องกันเผชิญรบัมอืกับวิกฤตกิารอยู่ร่วมกัน วิกฤติสิง่แวดล้อมทีเ่กิดจากธรรมชาติและมนษุย์

    ปัจจุบันได้จัดพิมพ์และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน
 และโรงเรียนจ�านวน 1,000 แห่ง (ประมาณ 8,000 ชุด)

ทั่วประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชุดกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้ เร่ือง “รู้รบั...ภยัพบัิติทางธรรมชาติ” ระดับประถมศกึษา จดัท�าข้ึนเพือ่พฒันาศกัยภาพครู/นกัเรียน

ให้สามารถศกึษาเรยีนรูเ้นือ้หาทางด้านภยัพบิติั และเตรยีมพร้อมรับสถานการณ์ฉกุเฉนิทีอ่าจส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สนิของครู/นกัเรียน 

และครอบครวัซ่ึงส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในพืน้ทีเ่สีย่งภยัพบิติั 

โดยมีความร่วมมือทางด้านวิชาการตรวจทานความเหมาะสมของเนื้อหาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สมาคมธรณีวิทยา               

แห่งประเทศไทย ศนูย์เตอืนภยัพบัิติแห่งชาต ิและกรมอตุนุยิมวิทยา 
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เนื้อหาของชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษาเรื่อง รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ชุดกิจกรรมจะเน้นให้นกัเรียนเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ ทีส่่งผลต่อการเกิดภยัพบัิตทิางธรรมชาติ ผูเ้รียนจะได้ทราบว่า 
การท่ีโลกไม่อยู่นิง่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากมาย เช่น การเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืกโลก ซ่ึงการเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืก
โลกด้านล่าง ส่งผลท�าให้เกิด แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ และสึนามิ ไปจนถึงในเรื่องการเคลื่อนท่ีของอากาศ ซ่ึงมีสภาวะเปลี่ยนแปลง            
ตลอดเวลา จากความแตกต่างของอณุหภมู ิความกดอากาศ และความช้ืนในมวลอากาศ เป็นสิง่ทีเ่กิดข้ึนตามปกตแิละสม�า่เสมอ แต่หาก
การเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศไม่ปกติอาจก่อให้เกิดภยัธรรมชาต ิเช่น เกิดพายุ เกิด อทุกภยั และเกิดความแห้งแล้ง เป็นต้น

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 11 หน่วย การเรียนรู้ ประกอบด้วย โลกของเราไม่เคยอยู่นิง่ แผ่นดนิไหว ภเูขาไฟระเบดิ สนึาม ิแหล่งน�า้
ของโลก สภาวะอากาศ พายุ หมนุเขตร้อน อทุกภยั ดินถล่ม ภยัแล้ง และไฟป่า

เกมบันไดงู เตรียมรับมือกับภัยพิบัติ

แผ่นดินไหว ดินถล่ม คลื่นยักษ์
(สึนามิ)

น�้าท่วมไฟป่า  พายุหมุนเขตร้อน ภัยแล้ง

ภูเขาไฟระเบิด
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การใช้สื่อมัลติมีเดียในการเรียนรู้ การสร้างแบบจ�าลองโครงสร้างของโลก

ตัวอย่าง ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษาเรื่อง รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ชุดกิจกรรมเน้นการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาเยาวชนในศตวรรษที ่21 มเีนือ้หาในการเรยีนการสอนเก่ียวกับภยัพบัิตทิางธรรมชาติ
ซ่ึงเน้นรปูแบบกิจกรรมทีม่คีวามหลากหลาย ส่งเสรมิให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วม พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ การท�างานกลุม่ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ไอซีท)ี ในการค้นคว้าข้อมลูและการน�าเสนอข้อมลู

การทดลองภูเขาไฟระเบิด

สร้างแบบจ�าลอง

เรียนรู้ผ่านเครื่องมือไอซีที

เรียนรู้จากการทดลอง

ตัวอย่างกิจกรรม

เรียนรู้ผ่านบทบาทสมมุติ

เรียนรู้ผ่านเกมส์

เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จ�าลอง

ฝึกปฏิบัติการหลบภัยพิบัติด้วยการจ�าลอง
สถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว

นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ
เมื่อเกิดไฟป่าในชุมชน

นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ
เป็นผู้ประกาศข่าวภัยพิบัติ

สืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องมือไอซีที

จัดท�าโดย สนับสนุนวิชาการโดย สนับสนุนการเผยแพร่โดย

เกมส์บันไดงูเตรียมรับมือภัยพิบัติ การทดลองดินถล่ม
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน Social Network

    “การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่จะค�้าจุนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนได้                       
ต้องมีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา

 จะต้องฝึกนักเรียนให้มีทักษะ ทั้งในทางปฏิบัติ และมีพลังความคิดให้มีระบบแบบวิทยาศาสตร์ 
และต้องมีจินตนาการ ซึ่งจะน�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

เพื่อให้การศึกษาประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย จะต้องอาศัยวัตถุเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

หนังสือ วารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์อื่นๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ” 

พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้แก่ครูและนักเรียน ผ่านกิจกรรมการท�า             

โครงงานวทิยาศาสตร์ทางด้านพชื และการใช้ Social Network ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูส่้งเสรมิการท�างานร่วมกันระหว่างคร ูนกัเรยีน 

และนกัวิชาการ ฯลฯ

พระราชด�ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                    ในปาฐกถาเรื่อง “เยาวชนไทยกับวิทยาศาสตร์”

    ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน Social Network
 สร้างสรรค์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ครู นักเรียน และนักวิชาการ http://botanyschool.ning.com/

เรียนเพื่อการค้นพบ เพื่อน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ท�างานเป็นทีม  

เรียนรู้จากการลงมือท�า โครงงาน โครงการ ฯลฯ  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา มีผู้ชมผลงานทั่วโลก เรียนรู้ได้จากคนรอบข้าง เพื่อน ผู้ปกครอง ครู ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ

1.พัฒนาความรู้

เกี่ยวกับการท�าโครงการ

4.น�าเสนอผลงานใน

เวทีวิชาการต่างๆ

3.ประยุกต์ใช้ Social

network ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพืช

ระหว่าง ครู นักเรียน

และนักวิชาการ

2.โรงเรียนจัดกิจกรรม

เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืช

5.ขยายผลจัด

กิจกรรมในโรงเรียน
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การพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางด้านพืชส�าหรับโรงเรียน โดย บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สริินธร ได้ตระหนกัถึงการพฒันาศกัยภาพ
ของเยาวชนไทยและครอูาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการฝึกฝน เรียนรู ้และลงมอืปฏบัิติจรงิภายใต้สภาพแวดล้อมของ
การท�างานวิจยัทางวทิยาศาสตร์ โดยมนีกัวจิยัเป็นผูถ่้ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าต่างๆ มจีดุมุง่หมายเพือ่ให้
เยาวชนและครู อาจารย์ได้รบัความรู้ และฝึกฝนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏบัิติการทีพ่ร้อมด้วยเคร่ืองมอืวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ น�าไปสูก่ารจดุประกายแนวคดิเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชน ในการศึกษาต่อ
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรในระดับสงู หรือการประกอบอาชีพนกัวิจยันกัเทคโนโลยีด้านชีวภาพการเกษตร เพือ่การปรับปรงุพฒันา 
และอนรุกัษ์พนัธุพ์ชืทัง้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณชิย์ในอนาคต

  4. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกท�า       

โครงงานวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

อณพูนัธศุาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพพชื 

บ้านวิทยาศาสตร์สรินิธร 

1. พฒันาความรูด้้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านพชื โดยทีมนกัวิจยัมอือาชีพจาก

ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ (ไบโอเทค) ผ่านการฝึกอบรมเชิง

ปฏบัิตกิาร ทางด้านเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือและเซลล์พชื และด้านพนัธศุาสตร์โมเลกุลพชื  

  2. เย่ียมชมห้องปฏบัิติการเทคโนโลยีชีวภาพพชื 

เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

   3. ทีมนกัวิจยัให้ค�าปรกึษา แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

ท�าไมต้องท�าโครงงาน ?
กล้วยไม้ป่าของไทยลดลงอย่างรวดเรว็ กล้วยไม้ป่าช้างกระ (Rhynchostylissp.) เป็น

พืชชนิดหนึ่งที่ก�าลังจะสูญพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือกล้วยไม้ช้างกระนั้นมีค่อนข้างน้อย 
เนือ่งจากเป็นกล้วยไม้ท่ีเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือไม่ค่อยประสบความส�าเรจ็เท่าท่ีควร การขยายพนัธ์ุ
ยังคงท�าได้ด้วยการเพาะเมลด็เท่านัน้ ดังนัน้การพฒันาศกัยภาพด้านการขยายพนัธุก์ล้วยไม้ช้างกระ
ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือจึงมีความส�าคัญอย่างมากทั้งทางด้านอนุรักษ์พันธุ์พืชและเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าอกีด้วย

ตัวอย่างโครงงานการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าช้างกระ (Rhynchostlis sp.)ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน Social Network

พฒันาทักษะในศตวรรษที ่ 21 และสร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืให้แก่ครู
และนกัเรยีนผ่านกิจกรรมการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านพชื และการใช้ Social Network 
ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ส่งเสรมิการท�างานร่วมกันระหว่างครู นกัเรยีน และนกัวิชาการ ฯลฯ

อนรุกัษ์พนัธุก์ล้วยไม้ป่าของไทยท่ีก�าลงัจะสญูพนัธ์ุ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพด้านพชื 

ผลลัพธ์ต่อสังคม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลลัพธ์ต่อครู และนักเรียน

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
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โครงการ “การศึกษารูปแบบการใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (ไอซีที) เพ่ือพัฒนาทักษะความคิด

ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา”

ส�านักงานประสานงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี            
สวทช. ได้จดัท�าโครงการวิจยั “การศึกษารูปแบบการใช้เคร่ืองมอืแห่งการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (ไอซีที) เพือ่พฒันาทกัษะความคิดของ
นกัเรียนในระดับประถมศกึษา” ข้ึน จดุมุง่หมายเพือ่พฒันาครผููส้อน ผ่านกิจกรรมส่งเสรมิการท�างานวิจยัในช้ันเรียน โดยเน้นการประยุกต์ใช้  
เคร่ืองมอืในศตวรรษท่ี 21 (ไอซีท)ี ในการเรยีนรู้ โดยได้รับทนุสนบัสนนุการท�าโครงการวิจยัจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) 

การด�าเนินงาน

กลุ่ม Software :                                    
Computer, Tablet และ Digital Camera

กลุ่ม Software 
แบ่ง 3 กลุ่มตามลักษณะกิจกรรม

  ภาพคณะครูผู้ร่วมโครงการฯ 
น�าเสนอผลงานวิจัยในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557
และการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“ล�าปางวิจัย ครั้งที่ 1”

TabletComputer

Digital Camera

1. ศกึษาและคัดเลอืกเครือ่งมอืในศตวรรษท่ี 21 
(ไอซีที) ที่ใช้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
หรือวิจารณญาณของนักเรียนระดับประถม
ศึกษา

5. สร้างชุมชนออนไลน์และติดตามผล

3. ครูออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แล้ว
น�าไปทดลองใช้กับนกัเรยีนในช้ันเรยีนจริง 1-3 
รอบ พร้อมกับวัดประเมินผลและปรับรูป
แบบฯ ผ่านงานวิจัยในชั้นเรียนของครู

2. อบรมการน�าเคร่ืองมือ ไอซีที ไปพัฒนา
ทักษะการคิดฯ ให้แก่ ครูผู้เข้าร่วมวิจัย

4. คัดเลือกครูตัวอย่างที่ดี และติดตามผล

กลุ่มสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ โปรแกรมค้นหา (Search 
engine)

กลุ่มสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร การน�าเสนอ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ประกอบด้วย            
E-mail, Facebook, Youtube

กลุ่มสนับสนุนการพัฒนากระบวนการคิดใน
การสร้างช้ินงาน ประกอบด้วย Microsoft 
Office, Paint, E-book, Windows Live 
Movie Maker, Scratch, Photoscape, 
Voicethread และ Thinklink 

3.2 ทดลองใช้รูปแบบฯและใช้แบบ
ทดสอบวัดและประเมิน ครูสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน ระหว่างทดลอง
จากนั้นปรับปรุงรูปแบบ

3.3 Post-test

3.1 Pre-test

ตัวอย่างเครื่องมือไอซีทีที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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รูปแบบการประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเรียนการสอน

โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 53 จงัหวัดสกลนคร โรงเรยีนภายใต้โครงการฯ ได้รบัรางวัล “สถานศึกษายอดเย่ียมประเภท

โรงเรยีนการศกึษาสงเคราะห์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอนระดับประเทศระดบัเหรยีญเงิน” งานศิลปหัตถกรรม

นกัเรยีน ครัง้ที ่64 ปีการศกึษา 2557

1. พฒันารูปแบบการประยุกต์ใช้ไอซีทใีนการจดัการเรยีน

รูกิ้จกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดบัช้ัน

ประถมศกึษาปีที ่4 เพือ่พฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค์ 

โดย อาจารย์เกตมุะณย์ี ค�าจนัทร์

2. รูปแบบการคิดสร้างสรรค์โดยใช้ไอซีทีกิจกรรมงาน

ประดิษฐ์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ของ

นกัเรียนช้ันประถมศกึษาปีที ่5 โดย อาจารย์ยุพนิ ปัญญาประชุม

3. รปูแบบการใช้ไอซีทใีนการจดัการเรียนรู ้ วิชากิจกรรม

การสอนคณติศาสตร์ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่1 เรือ่งคู่

อันดับและกราฟโดยน�าไอซีทีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ โดย อาจารย์กัญจนา สล้างสขุสกาว

4. รูปแบบการประยุกต์ใช้ไอซีทเีพือ่จดัการเรยีนรูกิ้จกรรม

ชุมนมุคอมพวิเตอร์ ระดับช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5 เรือ่ง การเขียน

โปรแกรม Scratch เพื่อการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์   

โดย อาจารย์กาญจณ ีสวุรรณโพธิศ์รี

5. การเขียนเพือ่พฒันาทักษะความคดิสร้างสรรค์ ด้วยการ

ใช้ไอซีทีวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย อาจารย์ยุวดี  

หอมไกรลาศ

6. การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูร เรือ่ง

การสร้างเสรมิสขุภาพและการป้องกันโรค ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6    

โดยผ่านโครงงานสุขภาพและไอซีที เพื่อพัฒนาทักษะความคิด

สร้างสรรค์ โดย อาจารย์สทุธพิงศ์ กันวะนา 

ผลงานที่ได้จากการพัฒนาครูผู้สอนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการท�างานวิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างงานวิจัยของคณะครูในโครงการฯ 

นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 กล่าวว่า

“เป็นนโยบายของโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ 53 ว่า ครูควรบูรณาการไอซีทเีข้าไปใน

การเรียนการสอนเท่าที่ตัวครูจะท�าได้ตามบริบทโรงเรียน ผู้บริหารพยายามส่งเสริมครูโดย

สนบัสนนุให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท�างานวิจยัในช้ันเรียนของโครงการฯ พร้อมท้ังขยายผล

การจดัอบรมและการท�างานวจิยั ไปให้คณะครทูัง้โรงเรียน”

รูปแบบ 1: ไอซีทีสืบค้นข้อมูล รูปแบบ 3: ไอซีทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ 2: ไอซีทีสร้าง/ออกแบบ

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ และทักษะอื่นๆ ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาเน้นการใช้ไอซีที

ในการจัดกิจกรรม 3 รูปแบบ
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อะไรเกิดข้ึน !! เมื่อครูเปลี่ยนวิธีคิด..... 
เมื่อครูกล้าน�าไอซีที ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ผ่านการท�างานวิจัยในชั้นเรียน

“ผมเองมกีารพฒันาทักษะไอซีทเีพิม่มากข้ึน...ผมมอีเีมล์เป็นของตวัเอง ผมประยุกต์ใช้มอืถือ
ของผมอัดคลิปวีดิโอเพื่อน�ามาใช้กับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์”

นายคารมณ์ ประไพร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

“ผมเปลี่ยนแปลงลักษณะการเรียนการสอนของผม โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้นักเรียนมีโอกาสออกแบบสร้าง
สิ่งของโดยใช้เคร่ืองมือไอซีทีด้วยตนเอง นักเรียนจะได้พัฒนาทั้งเนื้อหาในรายวิชา และ
พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปด้วย”

นายวิเชฐชัย ไชยทุม
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์วัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

“ครูตั้งค�าถาม คือ เชื่อหรือไม่ว่าวัตถุลอยน�้าได้ เด็กจะค้นตามเว็บไซต์ว่าวัตถุดังกล่าวลอยน�้า
ได้ไหม นักเรียนจะค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งนักเรียนจะชอบสื่อในรูปแบบ 
วีดิโอใน Youtube มากกว่าแหล่งอืน่ แล้วก็จะกลบัมาตอบค�าถาม ตอนแรกก็จะมบีางคนไม่เช่ือ 
สรุปไม่ได้ นักเรียนบางคนขอท�าจริงเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริง”  

นางเกศรินทร์ สิทธิมงคล
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

“หลงัร่วมวิจยัท�าให้ดฉินัเปลีย่นความคิดและลดบทบาทการสอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนออกแบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ลงมือจัดท�าโครงงาน ที่สนใจด้วยตนเองทุกข้ันตอน ต้ังแต่การคิด            
การวางแผนการท�าโครงงาน การคัดเลอืกแหล่งเรยีนรู ้เครือ่งมอื และอปุกรณ์ด้วยตวันกัเรยีน
เอง ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียนครั้งส�าคัญ บทบาทดิฉันมีเพียง            
การอ�านวยความสะดวกให้กับนกัเรยีนเท่านัน้”

นางบุญเมฆ ภมรสิงห์
โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร

“ใบงานเป็นสิง่ส�าคัญมากทีค่รจูะต้องท�าการบ้านเพือ่จดัเตรียมให้นกัเรยีนประกอบการเรยีนรู้
ผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะใบงานเป็นเหมือนแผนท่ีให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นเส้นทาง
น�าทางให้นักเรียนวิเคราะห์ พิจารณาตามที่ครูต้องการ ท�าให้นักเรียนค้นข้อมูลอย่างมี             
จุดมุ่งหมาย”

นางอรัญญา สุธาสืโนบล
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ
(Project-based Learning using ICT)

“กล่าวกันว่า ขณะนี้และต่อไปข้างหน้า สถานที่ต่างๆในโลกจะเข้าใกล้กันมากขึ้น
ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่สาเหตุเพราะเปลือกโลกหดเข้ามาใกล้กัน แต่ว่าเกิดจากความรวดเร็ว 

ความสะดวกในการเดินทางและการสื่อสารโทรคมนาคมในปัจจุบัน 
ท�าให้คนไปมาหาสู่กันได้อย่างใกล้ชิด แม้จะอยู่กันคนละมุมโลกก็ยังมีความคิดคล้ายคลึง 

ดังนั้นถ้าหากไม่พัฒนาความรู้ความสามารถของเราเองแล้ว 
เราก็คงไม่สามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุขในสังคมอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงฉับไวในหลายๆ ด้าน”

พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
การบรรยายหัวข้อ แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า

วันที่ 23 กันยายน 2552

“การไอซีทีในการจดัการเรียนรูด้้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนซึิม (Constructionism)” 

เป็นการจดัการเรยีนรู้ทีเ่น้นให้ผูเ้รียนได้เรยีนรูผ่้านการสร้างช้ินงานท่ีมคีวามหมายต่อตนเอง เร่ิมจากวางแผน คิดช้ินงานหรอืผลผลติ 

ขณะท่ีลงมอืปฏบัิติก็จะเกิดปัญหาให้แก้ไข ขณะเดียวกันก็ใช้ไอซีทเีป็นเครือ่งมอืให้นกัเรยีนสร้างช้ินงานทีห่ลากหลายกระบวนการนีจ้ะ

ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรูแ้ละพฒันาทกัษะทีส่�าคัญ ได้แก่ ทกัษะการคดิ การสือ่สาร การปัญหา การใช้ไอซีที และทกัษะชีวิตไปพร้อมๆ กัน 

เป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสูยุ่คศตวรรษที ่21

ฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ เลง็เห็นว่าการใช้ไอซีทจีดัการเรียนรู้ด้วยโครงการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรยีนรูใ้นยุคปัจจบัุน 

จงึสนบัสนนุให้ครูในโครงการฯ ได้ใช้ไอซีทีจดัการเรยีนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรกันซึิม ต้ังแต่ปี 2547 กระท้ังปัจจบุนัได้ขยายผล

ไปยังอาจารย์และนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัเครือข่าย โดยจดัอบรมและติดตามผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง

• เพื่อให้ครูในโรงเรียน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏและ 

        นักศึกษาครูสามารถใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการได้

• ร่วมกันสร้างสรรค์เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

• ศึกษาวิจัยต่อยอดวิธีการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

ความเป็นมา/วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

• จดัอบรมเชิงปฏบัิติการ ลงพืน้ท่ีตดิตามผลการด�าเนนิงานและไตร่ตรองเก่ียวกับแนวทางปฏบัิตผ่ิานเครอืข่ายสงัคมอย่างต่อเนือ่ง 

ตวัอย่างเนือ้หาทีจ่ดัอบรม อาทเิช่น การออกแบบกิจกรรมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ เครื่องมือไอซีทีใหม่ๆ ส�าหรับให้             

ผู้เรียนได้ใช้สร้างชิ้นงาน น�าเสนอกรณีตัวอย่างแนวทางจัดกิจกรรมในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา

•  จัดประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล “การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนว Constructionism”
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งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

การวิจยัครัง้นี ้ เป็นการวิจยัเพือ่พฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนยุคใหม่ อนัเกิดจากการจดัการเรียนรูด้้วยวิธบีรูณาการไอซีทีในการจดั         
การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ในรปูแบบของการวิจยัเชิงปฏบัิติการแบบมส่ีวนร่วมระหว่าง ผูว้จิยั คร ูและผูเ้รียน  
มกีารเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้เชิงปรมิาณและคุณภาพ  มวัีตถุประสงค์เพือ่ 1) ศกึษาผลการบรูณาการไอซีทใีนการจดัการเรยีนรูด้้วยโครงการ
ทีม่ต่ีอการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนยุคใหม่ตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง และ 2) จดัท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การจดัการเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รยีนตามข้างต้น 

พลวิจยัในการศกึษา : ประกอบด้วยนกัเรยีนจ�านวน 212 คน ในภาคเรยีนที ่2/2553 เป็นนกัเรยีน
ทีเ่รยีนกับครูจ�านวน 8 คน  จากโรงเรียน 8 แห่งในจงัหวัดกาญจนบุร ีเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และศรสีะเกษ

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจยั : ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธบูีรณาการไอซีท ีในการจดัการ
เรยีนรูด้้วยโครงการ และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 10 เครือ่งมอื เพือ่เก็บรวบรวมข้อมลูทัว่ไป 
และข้อมลูท่ีเก่ียวกับคุณลกัษณะผูเ้รยีนยุคใหม่ ด�าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลูใน 3 ระยะ คอื การเก็บรวบรวม
ข้อมลูพืน้ฐาน เก็บรวบรวมข้อมลูสภาพการจดัการเรยีนรู้ของคร ูและเก็บรวบรวมข้อมลูผลการจดัการเรยีนรู้ 
วิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถติิพืน้ฐาน ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา และตรวจสอบข้อมลูสามเส้า

• การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ท�าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรู้เนื้อหาสาระที่เรียนทั้งในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ภาษาองักฤษ สขุศึกษาและพลศกึษา และการงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี

• การบูรณาการไอซีทใีนการจดัการเรยีนรู้ด้วยโครงการ ท�าให้ผูเ้รยีนมสีมรรถนะส�าคัญทัง้ 5 ด้านได้แก่ ความสามารถในการ
สือ่สาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี

• การบูรณาการไอซีทใีนการจดัการเรียนรู้ด้วยโครงการ จะต้องพจิารณาในประเดน็ข้อมลูพืน้ฐานทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัการเรียนรู้ 
คอื ครู ผูบ้รหิาร และโครงสร้างพืน้ฐานไอซีที

งานวิจัยเรื่อง “พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา                           
ในทศวรรษที่สอง ด้วยการบูรณาการไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ”

สรุปผลการวิจัย
อ่านรายละเอียดงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่

www.princess-it.org/image/stories/main/book/PBLusingICT.pdf.

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์
และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เยาวชนได้พัฒนาทักษะที่ส�าคัญและจ�าเป็นในศตวรรที่ 21
ตั้งแต่การระบุโจทย์ปัญหา การวางแผน การแก้ไขปัญหา          

ตลอดจนสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการฯ  

ทีส่่วนใหญ่เป็นโรงเรยีนในชนบทได้สร้างโครงงานสิง่ประดษิฐ์/โครงงานคอมพวิเตอร์ เป็นกิจกรรมทีช่่วยพฒันาทักษะการคดิ การวางแผน 

และการแก้ปัญหา ซ่ึงนบัเป็นทกัษะทีส่�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับศตวรรษที ่21 

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์นี ้เป็นการจดัการเรียนรูแ้บบสะเต็มศกึษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม (STEM 

Education and Engineering Design) ท่ีนักเรียนได้ผนวกแนวคิดการออกแบบ          

เชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นักเรียนท�า

กิจกรรมเพือ่พฒันาความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ได้น�าความรูม้าออกแบบช้ินงานเพือ่แก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับชีวติประจ�าวัน 

โครงงาน Traffic Signal of STEM
จากโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก

น�าเสนอผลงานในค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ (วช.) ปี 2557

โครงการ “เครื่องช่วยในการท�ากายภาพบ�าบัดช่วงล่าง”          

จากโรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก

โครงการ “แบบจ�าลองที่จอดรถอัตโนมัติด้วย GoGo Board”

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
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ชุดบอร์ดทดลอง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นายจริะศกัด์ิ สวุรรณโณ และ ดร.เรวัตร ใจสทุธ ิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นนกัวชิาการ

ของโครงการพฒันาทกัษะด้านอเิลก็ทรอนกิส์และการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ได้ออกแบบค่ายพฒันาทกัษะด้านอเิลก็ทรอนกิส์และ

การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เป็นหลกัสตูรต่อเนือ่ง 3 ภาคเรียน

ค่ายพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รบั-ส่งข้อมลูระหว่างคอมพวิเตอร์กับอปุกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่เรียนรู้การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สั่งท�างานตามความต้องการ 
โดยรับข้อมูล-ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

บอร์ดเรียนรู้การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ
สามารถเช่ือมต่อ Raspberry Pi เพือ่รบัค�าสัง่ให้
อปุกรณ์ท�างาน เช่น เปิด-ปิด หลอดไฟได้

เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิว๋ มคุีณสมบัติพืน้ฐานท่ี
เหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป และมี General 
-purpose input/output (GPIO) สามารถ          
ใช้งาน Sensor หรือ ส่งค่าออกไปติดต่อสัง่งาน
ภายนอกได้ผ่าน Microcontroller

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   (Scratch, MSWLogo + GoGo Board)

ค่าย 1 ค่าย 1

ค่าย 3 ค่าย 3

ค่าย 2 ค่าย 2

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ภาษา C, Raspberry PI)

การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม Scratch การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมภาษา C

สร้างสิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ของตนเอง สร้างสิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ของตนเอง

การประกอบโครงสร้างเป็นรถ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควบคุมอุปกรณ์บน GoGo Board ให้รถวิ่งตามเส้น

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รับ-ส่งข้อมูลควบคุมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บน Raspberry PI

พฒันาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ควบคมุอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ด้วยอปุกรณ์ Open Technology อาท ิGoGo Board, 
Raspberry Pi เป็นกิจกรรมเรยีนรู้เชงิบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
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ส่งเสริมนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ท�าสิ่งประดิษฐ์/โครงงาน
คอมพวิเตอร์ ฝึกทกัษะทีจ่�าเป็น (วิเคราะห์ แก้ปัญหา ท�างานเป็นทมี) เพิม่โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการในเวทีระดบัประเทศ  
และศกึษาต่ออดุมศกึษาในโควต้าพเิศษ

กลุ่มเป้าหมาย: โรงเรียน ทสรช. และมหาวิทยาลัยราชภัฎ

กลุ่มโรงเรียน ทสรช. จ�านวน 22 แห่ง (3 ภูมิภาค) และมหาวิทยาลัยราชภัฎ จ�านวน 9 แห่ง (ข้อมูล ณ มกราคม 2558)

กลุ่มโรงเรียนภาคเหนือ จ�านวน 5 แห่ง

ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22 จ.แม่ฮ่องสอน

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 31 จ.เชียงใหม่

กลุ่มโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่ง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.อ�านาจเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ�านวน 9 แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตต์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฎก�าแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

กลุ่มโรงเรียนภาคกลางและภาคอื่น 9 แห่ง
ร.ร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก
ร.ร.องครักษ์ จ.นครนายก
ร.ร.นามราชานุสรณ์ จ.นครนายก
ร.ร.สมเด็จพระปิยมหาราชมณีเขต จ.กาญจบุรี
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท
ร.ร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี
ร.ร.มาลาอิสงเคราะห์ จ.อยุธยา

กิจกรรมน�าเสนอผลงานของโรงเรียน ทสรช. กิจกรรมหุ่นยนต์ BEAM วิ่งตามเส้น

กิจกรรมอบรมเครือข่ายวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อเดือนกันยายน 2556 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

กิจกรรมหุ่นยนต์ BEAM 
ว่ิงตามเส้น เดือนมิถุนายน 2557  
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หุ่นยนต์ BEAM



88

ผลส�าเรจ็จากโครงงาน : สะพานสูก่ารศกึษาข้ันสงู

ผลส�าเร็จจากการท�าโครงงานของเยาวชนหลายคนมส่ีวนท�าให้พวกเขาได้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัในโควต้าพเิศษ และสถาบันการจดัการ
ปัญญาภวัิฒน์ทลูเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ซ่ึงเป็นทนุการศึกษาระดับปริญญาตรี           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีละ 8 ทนุ เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน (ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 – ปีการศึกษา 2562) 

โครงการพฒันาทักษะด้านอเิลก็ทรอนกิส์และการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส่งเสรมิให้นกัเรยีนน�าโครงงานคอมพวิเตอร์ หรอื          
สิง่ประดษิฐ์ของตนเอง เข้าร่วมเวทรีะดับประเทศต่างๆ อาทิ ค่ายนกัประดษิฐ์รุน่ใหม่ สานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.),                 
ค่ายคอมพวิเตอร์โอลมิปิก (สอวน.), ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี การแข่งขันพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์
แห่งประเทศไทย (NSC) สวทช. เป็นต้น

1) นายทีปกร  กล้าเดช จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษาต่อด้วยโควต้าพิเศษ : ค่าย 2B-KMUTT มจธ.
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปี 2556 : นกัเรียนจากโรงเรียน ทสรช. จ�านวน 3 คน จาก 1 โรงเรียนเข้าศกึษาต่อมหาวทิยาลยัในโควต้าพิเศษ

1) นางสาวอาทิตยา  เผ่าพงษ์ จากโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
ศึกษาต่อด้วยโควต้าพิเศษ : JSTP สวทช.
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

2) นายพิสิษฐ์  งามการ จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ศึกษาต่อด้วยโควต้าพิเศษ : ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(จบปริญญาตรีท�างานบริษัท Cube SoftTech Co., Ltd. ต�าแหน่ง Java developer)

3) นายปริยะ  ค�าพิมเลิศ จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ศึกษาต่อด้วยโควต้าพิเศษ : ค่าย 2B-KMUTT มจธ.
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
(ขณะนี้ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยปีที่ 4)

2) นายพีรพงษ์  สุวรรณอ�าไพ จากโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ศึกษาต่อด้วยโควต้าพิเศษ : ค่าย 2B-KMUTT มจธ.
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

3) นางสาวรัตนา  ม่วงโมรา จากโรงเรียนองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 
ศึกษาต่อด้วยโควต้าพิเศษ : ค่าย 2B-KMUTT มจธ.
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ต้ังแต่ปี 2551- 2557 นกัเรียนจาก
โรงเรียนในโครงการ ทสรช. 
มีผลงานระดับประเทศ
จ�านวน 134 คน 
(จาก 15 โรงเรียน)

ปี 2551 – 2553 : นกัเรียนจากโรงเรียน ทสรช. จ�านวน 3 คน จาก 2 โรงเรียนเข้าศกึษาต่อมหาวทิยาลยัในโควต้าพิเศษ
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ต้ังแต่ปี 2551- 2557 นกัเรียนจาก
โรงเรียนในโครงการ ทสรช. 
มีผลงานระดับประเทศ
จ�านวน 134 คน 
(จาก 15 โรงเรียน)

การทดสอบโปรแกรมควบคุมการเปิด-ปิดประตู

โครงงานระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู
ผ่าน Raspberry Pi ด้วยวิธีการวิเคราะห์ใบหน้า

ใบหน้าที่สามารถเปิดประตูได้

โครงงานระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู ผ่าน Raspberry Pi ด้วยวิธีการวิเคราะห์ใบหน้า

โดย โรงเรียน บ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก
        นางสาวน�้าเพชร รอดประเสริฐ (ผู้พัฒนา)
        นางสาวธวัลรัตน์เรือนเงิน (ผู้พัฒนา)
        อาจารย์ศุภชัย แตงอ่อน (ที่ปรึกษาโครงการ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)

โครงงานระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู ผ่าน Raspberry Pi ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์ใบหน้าใช้หลักการประมวลผลภาพ (Image Processing) มาประยุกต์ใช้ใน 

การควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยวิธกีารวิเคราะห์ใบหน้า 

โครงการนีใ้ช้ Raspberry Pi Camera Board ซ่ึงเป็นโมดลูกล้องท่ีออกแบบมา

ใช้งานร่วมกับบอร์ด Raspberry Pi ซ่ึงเป็นบอร์ดไมโครคอมพวิเตอร์ในการประมวลผล

ส�าหรับโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ใบหน้านั้น พัฒนาข้ึนด้วยภาษาไพทอน           

(Python programming language) โดยใช้เทคนคิการรู้จ�าใบหน้าแบบเทคนคิไอเกน       

ซ่ึงเป็นอลักอรทิมึทีใ่ช้ในการรูจ้�าใบหน้า    

โปรแกรมพฒันาให้สามารถประมวลผลภาพและวิเคราะห์ใบหน้าทีม่ลีกัษณะตรงกับ

ข้อมูลที่มีอยู่ได้ และสามารถควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยวิธีการวิเคราะห์ใบหน้าได้อย่าง

ถูกต้อง

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการส่งเสริมการใช้
บทเรียน SAS Curriculum Pathways ในประเทศไทย

บรษิทั SAS Institute Inc. ทลูเกล้าฯ ถวายบทเรยีน SAS Curriculum 

Pathways ทีไ่ด้พฒันาข้ึนแด่สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพือ่พระราชทานต่อยังโรงเรียนในประเทศไทยตามพระราชอธัยาศัย
http://www.sascurriculumpathways.com/

บทเรียน SAS Curriculum Pathways เป็นเนือ้หาบทเรยีนทีเ่น้นการคดิวิเคราะห์ทัง้ในเชิงวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 
มคีวามน่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยเฉพาะวิชาสงัคมศึกษาและประวัตศิาสตร์มเีนือ้หาวิเคราะห์ท่ีดีมาก หากได้น�ามาใช้ก็น่าจะเป็นประโยชน์
ต่อครแูละนกัเรียนในฐานะเป็นสือ่เสรมิการเรยีนรูใ้นวิชาเหล่านัน้

ส่วนใหญ่ใช้แนวทาง Inquiry-Based Learning                                       

มใีบงานค�าถามในใบงานเป็นค�าถามคิดเชิงลกึ วิเคราะห์ท้าทาย 
Audio Inquiry มเีสยีง ค�าอธบิาย และภาพประกอบเนือ้หา

มแีบบทดสอบท่ีมผีลการประเมนิ

หลายวิชามีสื่อ Interactive ที่ช่วยให้การท�าความเข้าใจเนื้อหาดีขึ้น

หลายวิชามีเชื่อมโยงสู่แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่คัดสรรแล้ว

ตามแนวพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ความร่วมมือระหว่าง สวทช. สสวท. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สพฐ.

และแซส ซอฟต์แวร์ ไทยแลนด์ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
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บทเรียน SAS Curriculum Pathways วชิาอารยธรรมโลกและประวตัศิาสตร์สมยัใหม่

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ          

สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ โรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ์ และกลุม่โรงเรยีนจฬุาภรณราชวิทยาลยั 

จัดท�า “เอกสารแนะน�าบทเรียน SAS Curriculum Pathways วิชาอารยธรรมโลกและ

ประวตัศิาสตร์สมัยใหม่”

http://www.sascurriculumpathways.com/

QL#578 : Prehistoric Cave Art

(ศลิปะบนผนงัถ�า้ยุคก่อนประวัตศิาสตร์)

ส�ารวจภาพวาดศลิปะภายในผนงัถ�า้

แบบเสมอืนจรงิ เช่น ถ�า้ Lascaux

ครูเช่ือมโยงกับศลิปะบนผนงัถ�า้ในประเทศไทยได้

QL#374 : Ancient China Dyansties

(ราชวงศ์ต่างๆ ของจนียุคโบราณ)

ค้นคว้าวจิยัราชวงศ์โบราณทีส่�าคญัของจนี สมยัราชวงค์ซุ่ง (Sung)

ราชวงศ์ขาง (Shang) ราชวงศ์โจว (Zhou) ราชวงศ์ฉนิ (Qin)

และราชวงศ์ฮ่ัน (Han) ศกึษาความส�าเร็จและความล้มเหลวของราชวงศ์

QL#1340 : Ancient China : Great Wall

(จนีโบราณ : ก�าแพงเมอืงจนี)

ศกึษาเก่ียวกับก�าแพงเมอืงจนี ตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบัุน

การก่อสร้างก�าแพงเมอืงจนี ปัญหาการดแูลก�าแพงเมอืงจนี

วิเคราะห์แผนทีแ่ละรปูภาพของก�าแพงเมอืงจนี

QL#1338 : The Crusases 

(สงครามครเูสด)
เป็นสงครามระหว่างชาวมสุลมิและชาวครสิต์

จะได้ศกึษาปัจจยัทางศาสนา การเมอืง  

และเศรษฐกิจทีม่ผีลท�าให้เกิดสงครามครเูสด

“เนื้อหาของวิชาสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์นั้นดีมาก

มีการวิเคราะห์ที่ดี หากได้น�ามาใช้ก็น่าจะเป็นประโยชน์”

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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eDLTV ระดับประถมศึกษา eDLTV ระดับมัธยมศึกษา

eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ eDLTV ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

ระบบ e-Learning
 ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 ในช่วง พ.ศ. 2550 - 2555 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษา          

ทางไกลผ่านดาวเทียม ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร และส�านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา ในการน�าข้อมลูเนือ้หาการเรยีนการสอนในทกุรูปแบบ ได้แก่ คลปิวีดทัิศน์ 

ใบความรู ้ใบงาน และสไลด์น�าเสนอของครทูกุวชิา ทกุช้ันเรียน ไปจดัท�าระบบการเรยีน

การสอนท้ังในแบบออนไลน์ที ่http://edltv.net และแบบออฟไลน์ท่ีใช้งานผ่าน eDLTV 

server หรอื external harddisk 

เนือ้หาการสอนจากโรงเรยีนวังไกลกังวลระดบัประถมศกึษา 1 - 6 ใน 8 สาระการเรยีนรู้

ได้แก่ ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, วิทยาศาสตร์, คณติศาสตร์, สงัคมศึกษา-ประวัติศาสตร์, 

สุขศึกษา,ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์), ศิลปะ (ทัศนศิลป์), การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

มีสื่อจ�านวน 36,661 ชิ้น ความยาว 4,978 ชั่วโมง

เนือ้หาการสอนจากโรงเรยีนวังไกลกังวลระดับมธัยมศกึษา 1 - 6 ใน 6 สาระการเรียนรู้

ได้แก่ ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ, วิทยาศาสตร์, คณติศาสตร์, สงัคมศึกษา-ประวัติศาสตร์ 

และสุขศึกษา มีสื่อจ�านวน 30,302 ชิ้น ความยาว 4,675 ชั่วโมง

เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ครอบคลุม 70 อาชีพ รวม 

1,365 เรื่อง เช่น ครัวการอาชีพวังไกลกังวลเสื้อสมัยนิยมปักสวยด้วยมือและการนวด

แผนไทยเป็นต้นมีสื่อจ�านวน 5,204 ชิ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดท�าระบบ eDLRU ส�าหรับการศึกษาระดับปฐมวัยและ

ระดบัประถมศกึษา เพือ่ถ่ายทอดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรยีนสาธติละอออทิุศ 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://edlru.dusit.ac.th/

(http://edltv.net/)
ลดปัญหาขาดแคลนครู

เยาวชนเรียนรู้ผ่าน eDLTV
เพิ่มโอกาสเรียนรู้วิชาชีพ

ปัจจบัุนระบบ eDLTV แบบออนไลน์มกีารใช้งานเฉลีย่มากกว่า 500,000 คร้ังต่อเดือน เป็นเว็บไซต์ท่ีได้รบัความนยิม อนัดบัที่ 

5 - 9 ในกลุ่มเว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมด 52 เว็บไซต์ (ข้อมูล พ.ศ. 2557)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ : เครือข่ายเผยแพร ่

เรื่องเล่า

วิชาภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลยัราชภฏั 35 แห่งทัว่ประเทศเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายเผยแพร่ระบบ eDLTV ให้แก่โรงเรยีน

ในท้องถ่ิน ด้วยการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น ให้บรกิารวิชาการ และจดัค่ายให้นกัศกึษาไปฝึกสอนในโรงเรียน 

เป็นต้น โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนใน         

ถ่ินทรุกันดารทัว่ทุกภมูภิาค

ใน พ.ศ. 2557 เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัเผยแพร่ระบบ eDLTV ให้แก่โรงเรียนขนาดเลก็           

(มนีกัเรียนไม่เกิน 120 คน) จ�านวนไม่ต�า่กว่า 15,000 โรงเรยีนทัว่ประเทศ

ใน พ.ศ. 2557 มลูนธิกิารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม ร่วมกับโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชด�ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ            

สยามบรมราชกุมารี และ ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร จะจดัท�า 

“ระบบ eDLTV วิชาภาษาต่างประเทศ” เพือ่ให้เด็กและเยาวชนไทยมี

โอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองในวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียม 

ความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน

หนังสือเรียนภาษาจีน
ของมูลนิธิการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม

หลงัจากโรงเรียนบ้านคลองน�า้เย็น จ.พษิณโุลก น�าระบบ 

eDLTV มาใช้ ก็ท�าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนสงูข้ึน 

คะแนนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติโอเน็ตอยู่ในระดับดี 

คะแนนของ 8 กลุม่สาระอยู่ใน 10 อนัดับแรกของโรงเรียนในเขต

พืน้ท่ีการศึกษาพษิณโุลก เขต 1 (ข้อมลู ณ พ.ศ. 2556)

โรงเรียนวัดหุบเมยและโรงเรียนวัดท่าชัยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครนายก 
ครู 1 คนต้องรับภาระการสอน 2-3 ช้ันเรียน นักเรียนมีทักษะการเขียนช้า ครูต้องหยุดวีดิโอ
เป็นช่วงๆ เพ่ือให้นักเรียนสามารถท�างานได้เสร็จ และใช้ eDLTV สอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาได้

ครูจากโรงเรียนธรรมพิทยาคาร จ.ปัตตานี 
“ครูปอเนาะ ไม่รู้จะสอนสามัญอย่างไร จึงได้ eDLTV

ไปศึกษาเป็นแนวทางการสอนวิชาสามัญ”

คณุพ่อประพณิเล่าว่า “ผมใช้ eDLTV สอนลกูเพือ่ทบทวนและเพิม่เตมิความเข้าใจวชิาต่างๆ มาตัง้แต่ลกูอยู่ ช้ันประถม 5 

เนือ่งจากลกูสมองไม่ดีเลยเรียนไปพร้อมกับเพือ่นๆ ไม่ค่อยได้ อาศัย eDLTV ช่วยลกูจนเรยีนได้ในระดับปานกลาง ระบบ eDLTV นี้ 

มปีระโยชน์ต่อสงัคมมากมายจรงิๆ ท�าให้ผมทราบซ้ึงใจในพระมหากรณุาธคุิณของพระองค์ท่านเป็นอย่างย่ิง”

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกล

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

เนือ่งในวโรกาสท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี จะทรงเจรญิพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2558          

คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี จงึได้ประสานงานกับ

หน่วยงานท่ีมบีทบาทในการส่งเสริมหรือจดัการเรยีนการสอนส�าหรบัเด็กและเยาวชน และเชิญเข้าร่วมด�าเนนิโครงการระบบสือ่สาระ

ออนไลน์เพือ่การเรยีนรูท้างไกลเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 

2 เมษายน 2558 เพือ่ขยายการพฒันาบทเรียนออนไลน์จากท่ีเคยท�าระบบ eDLTV ให้อยู่ในแนวทาง Massive Open Online Courses 

(MOOC) เพือ่พฒันาการศกึษาให้แก่เดก็และเยาวชนไทยทัว่ประเทศ

  

  

เป็นระบบออนไลน์เพือ่การเรยีนรูข้นาดใหญ่ ทีม่สีือ่สาระทีค่รู

สามารถน�าไปใช้สร้างสื่อการสอน และเป็นระบบ eLearning            

เพือ่การเรยีนรูท้างไกลส�าหรบันกัเรยีนท่ัวราชอาณาจกัรผ่านเครือข่าย

อนิเทอร์เนต็ ประกอบด้วย คลงัจดัเก็บทรัพยากรการศกึษาแบบเปิด 

(Repository for Open Educational Resources) และคลงับทเรียน

ออนไลน์ (Repository for Open Courseware)

เป็นการจัดระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพเกือบเท่าการเรียนในห้องเรียน เปิดใช้แล้ว          

ในหลายสถาบนั เช่น มหาวิทยาลยัเยล (oyc.yale.edu) สถาบนัเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเสตส์ (ocw.mit.edu) มหาวิทยาลยัมชิิแกน 

(University of Michigan) ให้คนเข้าเรียนฟรจีากทัว่โลก (ชมที ่http://mashable.com/2013/08/06/opencourseware/)

Open.Michigan, University of Michigan’s OCW initiative

Massive Open Online Course (MOOC)

กรอบแนวคิดระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
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คลงัจดัเก็บทรพัยากรการศกึษาแบบเปิด จะรวบรวมสือ่การเรยีนการสอน สือ่การเรยีนรู้ สือ่งานวิจยั ในรูปแบบดิจทิลัท่ีเป็นสมบตัิ

สาธารณะ (Public Domain) หรอืได้รบัการเผยแพร่ด้วยใบอนญุาตแบบเปิด ทีอ่นญุาตให้สามารถเข้าถึง ใช้งาน ดัดแปลง เปลีย่นแปลง 

และเผยแพร่โดยปราศจากค่าใช้จ่ายได้ คลงันีจ้ะรวบรวมทรัพยากรการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ทีส่บืค้นได้ง่าย สามารถน�ามาต่อยอด

สร้างสรรค์สือ่การเรยีนการสอนท่ีมคุีณภาพต่อไป

ตวัอย่างสือ่ในคลงัจดัเก็บทรพัยากรการศึกษาแบบเปิด เรือ่ง “กระบวนการผลติยางล้อ” 
โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสงู (THAIST) สวทน. ในลกัษณะ Animation ได้แก่ 
กระบวนการผลติยางล้อ, มาตรฐานส�าหรบัยางล้อ, การควบคุมคณุภาพยางล้อ, การฉาบยาง, 
การอดัรีดยาง, การอดัอบคงรปู, สตูรยางและการผสมยาง

เป็นทรัพยากรการศึกษาท่ีผูส้ร้างสรรค์อนญุาตให้ผูส้นใจน�าไปใช้งานได้ภายใต้เง่ือนไข
ทีก่�าหนด โดยไม่ต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร การอนญุาตกระท�าภายใต้ “สญัญา
อนญุาตแบบเปิด” ซ่ึงเป็นสญัญาอนญุาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons) หรอื
สญัญาอนญุาตสมบัติสาธารณะ (Public Domain)

เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์แบบเปิดประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยม พัฒนาโดย 
Hewlett Foundation Study องค์กรไม่แสวงก�าไร เพือ่ให้เจ้าของผลงานอนัมลีขิสทิธิ์ 
สามารถแสดงข้อความให้สาธารณชนรู้ถึงสทิธิใ์นผลงาน และจะน�างานอนัมลีขิสทิธ์นัน้ไป
ใช้ได้โดยไม่ต้องขออนญุาต และไม่ถือว่าเป็นการละเมดิลขิสทิธิภ์ายใต้ตามเง่ือนไขทีก่�าหนดไว้ 
เครอืข่ายครเีอทฟีคอมมอนส์ประเทศไทย (http://cc.in.th)

Attribution CC – BY
ให้เผยแพร่ ดัดแปลง 
โดยต้องระบุที่มา

Attribution CC - BY – ND
ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้าม
ดัดแปลง

Attribution CC- BY –NC
ให้เผยแพร่ ดัดแปลงโดยต้องระบุ
ที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้า

AttributionCC-BY-NC–ND
ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้าม
ดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า

AttributionCC-BY-NC–SA
ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา
แต่ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่งาน
ดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน

Attribution CC - BY – SA
ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา
และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญา
อนุญาตเดียวกัน

แสดงที่มา/อ้างที่มา 
(Attribution - BY)

ไม่ใช้เพื่อการค้า
(NonCommercial - NC)

ไม่ดัดแปลง 
(No Derivative Works–ND)

อนุญาตแบบเดียวกัน              
(Share Alike - SA)

การก�าหนดสัญญาอนุญาต ท�าได้โดยการระบุเงื่อนไขร่วมกันได้ 6 แบบ

ครีเอทีฟคอมมอนส์  

คลังจัดเก็บทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศกึษาของโรงเรยีนพระปรยัิตธิรรม  

เริ่มต้นข้ึนภายหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี          

ได้ทรงรับอุปถัมภ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดน่านเมื่อปี 2546 ต่อมาได้มี          

พระราชกระแสรับสั่งให้ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม             

พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเข้าไปด�าเนนิงาน

เพื่อประยุกต์ใช้ไอซีทีให้เหมาะสมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ช่วยยกระดับ

คุณภาพชีวิต เสรมิสร้างโอกาสและทางเลอืกของการศกึษาให้กับเดก็และเยาวชนที่

ได้บวชเรยีนอยู่กับโรงเรยีนพระปรยัิติธรรม

โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการ

ปี 2550 มโีรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรยีนวัดดอนมงคล

สนัตสิขุวิทยา โรงเรยีนวัดบญุยืน และโรงเรยีนพระปรยัิตธิรรมวัดนโิครธาราม     

ปี 2558 ปัจจบัุน ได้ขยายผลการด�าเนนิงานไปยังโรงเรยีนพระปริยัติธรรม

อืน่ๆ ในจงัหวัดเชยีงราย พะเยา แพร่ น่าน และล�าปาง รวม 41 โรงเรยีน โดย

ให้โรงเรียนเลอืกท�ากิจกรรมให้สอดคล้องกับความพร้อมของโรงเรียน  

การด�าเนินงานโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม เน้นให้มีการวางแผนและก�าหนดเป้าหมายในการ             

ด�าเนนิงานร่วมกันระหว่างฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ กับโรงเรยีน โดยได้รบัความร่วมมอืจากมหาวิทยาลยั/วิทยาลยัพีเ่ลีย้งในพืน้ที ่เป็นพีเ่ลีย้ง

ให้ค�าปรกึษากับโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ง

เป้าหมายในการด�าเนนิงานเพือ่ประยุกต์ใช้ไอซีทใีห้เหมาะสมกับโรงเรียนพระปรยัิติธรรม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิม่โอกาสให้

กับสามเณร มเีป้าหมายและกิจกรรมทีด่�าเนนิงาน ดังแสดงในภาพ  

กิจกรรมและเป้าหมายในการด�าเนินงาน

 ชุมนุนคอมพิวเตอร์: เพื่อสร้างความ 
เข้มแข็งในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ในโรงเรียน

วชิาคอมพวิเตอร์ พมิพ์สมัผสั, ICT Literacy, Programming

สาระการเรียนรู ้ อ่ืน: เพื่อให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเรียนสาระวิชา
ต่างๆ และส่งเสริมการท�าวิจยัชัน้เรียนเพือ่
ปรบัปรงุการเรยีนการสอน

นักเรยีน 
1. มคีวามรู้พืน้ฐานด้านไอซีท ี(ICT Literacy)
2. ซ่อมบ�ารงุเครือ่งคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้นได้
3. มทีกัษะการเขียนโปรแกรม
4. สามารถท�าโครงงานคอมพวิเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกับ
  ชีวิตจริง/เนือ้หาทางพทุธศาสนาได้

ครู
1. ครคูอมพวิเตอร์พฒันาทักษะการเขียนโปรแกรมและสอน 

ให้สอดคล้องกับหลกัสตูรได้
2. ครคูอมพวิเตอร์มแีนวทางในการสร้างความเข้มแข็งในการ

ดูแลคอมพวิเตอร์ในโรงเรียน
3. ครูสาระฯ สามารถปรบัปรงุเทคนคิการสอนอย่างต่อเนือ่ง  
  เพือ่ส่งผลต่อการเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รียน
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จากค�าบอกเล่าของคณุครใูนโรงเรยีนพระปริยัติธรรม พบว่าเมือ่ใดก็ตามที่

เครือ่งคอมพวิเตอร์เสยี แม้จะเพยีงเลก็น้อยแต่ก็เป็นปัญหาใหญ่ส�าหรบัโรงเรียน 

เพราะทัง้ครแูละนกัเรยีนต่างไม่มคีวามรูเ้ร่ืองการดูแลเครือ่งคอมพวิเตอร์ แม้แต่

การลงโปรแกรมพืน้ฐาน บางครัง้ครูจ�าเป็นต้องท้ิงคาบเรยีนไปจดัการเรือ่งซ่อมเครือ่ง

ตามร้านทีอ่ยู่ในตวัเมอืง นอกจากจะเสยีค่าใช้จ่ายแล้ว ยงัเสยีเวลาเป็นอนัมาก  

ฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ จงึได้สนบัสนนุให้มกีารด�าเนนิกิจกรรม “ชุมนมุคอมพวิเตอร์” 

ข้ึน เพือ่มุง่เน้นให้เกิดความเข้มแข็งในการดูแลระบบคอมพวิเตอร์ในโรงเรยีน โดย

ให้ผูเ้รียนมส่ีวนร่วมในการบ�ารุงรักษา เกิดการเรียนรูผ่้านกิจกรรมชุมนมุดงักล่าว 

และคาดหวังว่าโรงเรยีนจะสามารถด�าเนนิการต่อได้ด้วยความย่ังยืนต่อไป 

การท�ากิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ มีรูปแบบการท�างานโดยฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

วิทยาลยั หรอืหน่วยงานเครือข่ายในพืน้ที ่ ท�าหน้าทีเ่ป็น “พีเ่ลีย้ง” ให้กับโรงเรยีน โดยมจีดุเน้นให้นกัเรยีนในชุมนมุม ี “ความรู้” และ       

มโีอกาสลงมอืปฏบัิติงานซ่อมบ�ารุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีโ่รงเรยีนจรงิ ซ่ึงนอกจากคอมพวิเตอร์จะได้รบัการดแูลแล้ว โรงเรียนก็จะสามารถ

เกิดความเข้มแข็งในการบ�ารงุรักษา ช่วยเหลอืดูแลตนเองได้อย่างย่ังยืนโดยสมาชิกของชุมนมุคอมพวิเตอร์เอง 

การจดัโครงสร้างระบบการบรหิารชมุนุม

• ระบบการคัดเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวามสนใจเข้าร่วมกิจกรรม                                                    

• ระบบการเรยีนการสอนเน้นกระบวนการถ่ายทอดแบบพีสู่น้่อง เน้นให้นกัเรียนลงมอืปฏบัิติจรงิ เรยีนรูไ้ปกับเหตกุารณ์ 
ปัญหา อปุสรรค์และสนบัสนนุให้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในชุมนนุ         

• เน้นให้นกัเรียนมกีารสร้างช้ินงานหรอืโครงงานด้านเทคโนโลยี และน�ามาใช้ในชีวิตจรงิหรอืมส่ีวนช่วยการพฒันาในโรงเรยีน

• การสร้างแรงจงูใจให้กับนกัเรยีนโดยเฉพาะการเรียนต่อในระดับอดุมศกึษา และหาแหล่งทนุการศกึษาส�าหรบันกัเรยีนชุมนมุ
คอมพวิเตอร์

กรณีตัวอย่าง “ชุมนุมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จังหวัดน่าน” ครูที่ปรึกษาชุมนุมคอมพิวเตอร์ได้

แสดงความคิดเห็นโดยน�าประสบการณ์ท่ีได้ลงมอืปฏบัิติกว่า 5 ปีทีผ่่านมา ว่าปัจจยัทีท่�าให้เกิดความเข้มแข็งของชุมนมุและความย่ังยืน

ในโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา เกิดขึ้นจาก 

“ชุมนุนคอมพิวเตอร์” สร้างความเข้มแข็ง ร่วมแรงบ�ารุงรักษา
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กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายเลขานกุารโครงการ ได้ส่งเสรมิให้สามเณรในโรงเรยีนพระปรยัิตธิรรม ได้ท�ากิจกรรมการพฒันาทกัษะด้านอเิลก็ทรอนกิส์และ

การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เพราะเป็นการจดัการเรยีนรูแ้บบสะเต็มศกึษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม (STEM Education and 

Engineering Design) ท่ีผูเ้รยีนจะได้ผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวศิวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 

นอกจากจะพฒันาให้สามเณรได้เรยีนรูก้ารเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้นแล้ว ยังเปิดโอกาสให้สามเณรท�าโครงงานทีส่ามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จรงิในโรงเรยีนหรอืชุมชน โดยเปิดโอกาสให้สามเณรส่งข้อเสนอโครงงานเข้ามาประกวด คดัเลอืกผลงานทีม่ี

ประโยชน์ และส่งมอบทุนให้กับผู้ทีผ่่านการคัดเลอืก กิจกรรมดังกล่าวจะมปีระโยชน์ในการกระตุ้นและสนบัสนนุ ให้มโีอกาสแสดงความสามารถ

และทักษะทีเ่ป็นนวัตกรรมและความคิดริเริม่สร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้  

เครอืข่ายความร่วมมือในการด�าเนินงาน ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

ร่วมเป็นท่ีปรกึษาทางวิชาการและจดัค่ายอคิควิซังให้กับสามเณร สถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน สนบัสนนุทนุท�าโครงงาน และ

มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ ร่วมส่งนกัศึกษาครศุาสตร์มาเป็นพีเ่ลีย้งค่าย

โรงเพาะเห็ดด้วยระบบน�้าอัตโนมัติ

ถังขยะอัจฉริยะ

เครื่องควบคุมระบบเปิด-ปิดน�้าอัตโนมัติ
โรงเรยีนพทุธโกศยัวทิยา จงัหวดัแพร่

สามเณรคิดท�าโครงงานเพือ่แก้ปัญหาการสิน้เปลอืง
เช้ือเพลิง และเวลาในการเดินทางไปดูแลรดน�้า
แปลงเกษตรของโรงเรียน ซ่ึงตัง้อยู่ห่างจากโรงเรียน
เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร

โรงเรยีนวดับ้านหม้อศกึษา จงัหวดัล�าปาง
สามเณรท�าโครงงานต่อยอดจากโครงการโรงเรียนสะอาด

โดยการคัดแยกขยะ เพื่อต้นแบบในการรณรงค์และกระตุ้น
จติส�านกึในการทิง้ขยะให้ถูกทีพ่ร้อมท้ังสร้างสขุลกัษณะทีด่ใีห้แก่
โรงเรียน

โรงเรยีนเชยีงกลางปรยัิตศิกึษา จงัหวดัน่าน
สามเณร ได้ต่อยอดโครงงานจากโครงการ

เกษตรเพือ่อาหารกลางวันของโรงเรยีนทีผ่ลผลติเห็ด
ตกต�า่ เนือ่งจากขาดการรดน�า้ และไม่ทราบค่าอณุหภมูิ
กับความช้ืนทีเ่หมาะสม

ตัวอย่างผลงานนักเรียน
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ปี 2554 สามเณรโรงเรยีนวัดน�า้ไคร้นนัทชัยศกึษา จงัหวัดน่าน ผ่านการคัดเลอืกให้เข้า        

รอบแรกของการแข่งขัน YSC จดัโดย NECTEC และยังได้รบัการสนบัสนนุทุนจากสถาบันกวดวิชา          

วี บายเดอะเบรน 30,000 บาท ในการจดัท�าโครงงาน “จดัสรรทรัพยากรน�า้”  

สามเณร 3 รปูจากโรงเรียนวัดน�า้ไคร้นนัทชัยศึกษา จ.น่าน ได้รบัรางวัลดเีด่น ด้านการ

สอนความรูพ้ืน้ฐานด้านไอซีที จดัโดยสมาคมคอมพวิเตอร์แห่งประเทศไทย

ตัวอย่างความส�าเร็จในการด�าเนินงาน

ปี 2555  สามเณรจากโรงเรียนวัดน�้าไคร้นันทชัยศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ

มธัยมศกึษาตอนต้น และโรงเรียนวัดบุญยืน จงัหวัดน่าน ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิอนัดับสอง จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้น จดัโดยศนูย์การค้าพนัธุทิ์พย์พลาซ่า สาขาบางกะปิ และยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ธนบรีุ

ปี 2556 สามเณรโรงเรียนวดัน�า้ไคร้นนัทชัยศกึษา จงัหวัดน่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลศิ              

อนัดบัหนึง่ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จดัโดยศูนย์การค้าพนัธ์ุทิพย์พลาซ่า              

สาขาบางกะปิ และยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ธนบุรี

สามเณรโรงเรยีนพทุธโกศยัวทิยา จังหวดัแพร่ ได้รบัคดัเลอืกให้เข้าร่วมกิจกรรม 2B-KMUTT 

ทีม่หาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

โครงงานจากกิจกรรมสนบัสนนุทนุท�าโครงงานของโรงเรยีนในชนบท ได้แก่ โครงงานโรงเพาะเหด็ระบบน�า้อจัฉรยิะ โครงงาน

เครื่องควบคุมระบบปิด-เปิดน�้าอัตโนมัติ และโครงงานกริ่งกังวานเสียงสวรรค์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมน�าเสนอผลงานใน                      

งานมหกรรม “การปฏริปูการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้” Thai Education 2014 : Smart Education จดัโดยส�านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ระหว่างวันท่ี 11-13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556 ณ ศนูย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการ “เพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม”
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดบทเรียน E-learning 
ส�าหรับครูภาษาไทย

  ชุดบทเรยีน E-learning 
  ส�าหรบัครภูาษาไทยและ                    

ครพูีเ่ลีย้งในท้องถ่ิน

ชุดบทเรยีนการอ่านส�าหรับ
นกัเรยีน ม.ต้น

(เรยีนเสริมด้วยตนเอง)

ชุดบทเรยีนการอ่านส�าหรับ
นกัเรยีน ม.ปลาย

(เรยีนเสริมด้วยตนเอง)

คู่มือครู คู่มือสร้างแบบทดสอบ คู่มือนักเรียน

คู่มือนักเรียน สมุดแบบฝึกหัดคู่มือครู

ก                           ข                          
โครงการพัฒนาความสามารถของครูภาษาไทยใน          

การจัดท�าบทเรียนการอ่านให้แก่นักเรียน (2556-2558)                              

2ข โครงการ “อ่านเพือ่ความเข้าใจ” 
ส�าหรบันกัเรยีนช้ัน ม.ปลาย

บทเรียนบัตรอ่าน บทเรียนคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรพฒันาความสามารถ  
ในทกัษะการเขียน

โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาไทย        
ของครูภาษาไทย (2553-2556)                                

หลกัสตูรพฒันาความ
สามารถในทักษะการอ่าน                                 

โครงการ เพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
                 (2553-2558)

ชุดบทเรียน

หลกัสตูรส�าหรับครู                          
ในการสร้างบทเรยีนการอ่าน

คู่มือประกอบ

1ข โครงการ “อ่านเพือ่ความเข้าใจ” 
ส�าหรบันกัเรยีนช้ัน ม.ต้น

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการวิจัยและพัฒนาแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงและการพูดภาษาไทยไม่ชัด

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์หลกัของโครงการคอื การช่วยให้เยาวชนไทยซ่ึงเป็น กลุม่ชาตพินัธุ์
ส่วนน้อยทีอ่าศยัอยู่ในถ่ินทรุกันดารทางภาคเหนอืของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
นกัเรียนสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม สามารถพฒันาการพดู การอ่านออกเสยีง 
และเช่ือมโยงระหว่างการสะกดค�ากับการออกเสยีงค�า โดยใช้การ บูรณาการองค์ความ
รูด้้านภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา และวิศวกรรมคอมพวิเตอร์

คณะผูวิ้จยัได้ผลติเอกสารวิชาการและเกมคอมพวิเตอร์ส�าหรบัใช้เป็นแบบฝึก
เสริมบทเรียนภาษาไทยปกตท่ีิสอนในระดับช้ันประถมศกึษาตอนปลายและมธัยมศึกษา
ตอนต้น การด�าเนนิงานและผลงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที ่1 การวเิคราะห์เปรยีบต่างและการวเิคราะห์ข้อผิดในการออกเสยีงภาษาไทย 
ซึง่มีข้อค้นพบทีส่�าคญั 3 ประการ คอื 

(1) นกัเรยีนทีเ่ป็นคนเมอืงและนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ชาติพนัธุส่์วนน้อย “ออกเสยีง
ผดิคล้ายคลงึกัน”

(2) การออกเสยีง “ร” และการออกเสยีงพยัญชนะควบกล�า้เป็นปัญหามากท่ีสดุ
(3) ทกัษะการอ่านทีต่�า่หรือการอ่านไม่แตกฉานเป็นท่ีมาของการออกเสยีงผดิ

หรอืความผดิพลาดประเภทต่างๆ ขณะท่ีอ่านออกเสยีงบทอ่านภาษาไทยที่
ใช้ทดสอบ 

ส่วนที ่2 จัดท�านิทานฝึกการออกเสยีงภาษาไทย ชดุ “เณรน้อยเก่งภาษา”
เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่พัฒนาต่อยอดจากต้นแบบแบบฝึกภาษาไทย ซึ่งจัด

ท�าเป็น “คูม่อืคร”ู (ส่วนที ่ 1) เพือ่การอ่านออกเสยีงภาษาไทยระดับค�าและประโยค
แบบสนกุสนานเหมาะกับวัยของนกัเรียน มซีีดีตัวอย่างการออกเสยีงประกอบการฝึก

ส่วนที ่3 สร้างโปรแกรมแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์ในรปูสือ่เกมคอมพวิเตอร์ “หรรษาปัญญา”
เป็นเร่ืองการผจญภยัของเณรน้อยทีเ่ป็นตัวละครเอกและเพือ่น ๆ เพือ่ช่วยให้

นกัเรยีนสามเณรโรงเรียนพระปรยัิติธรรมได้ฝึกฝนการอ่านออกเสยีงค�าและประโยค
ภาษาไทย

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการพัฒนาการศึกษาส�าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่  21

ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ท่ีส�าคัญคอื ทกัษะคดิ ทักษะคิดในการศึกษาควรเกิดจากการคิดใคร่ครวญ วิเคราะห์ สงัเคราะห์จาก   

การปฏบัิต ิ โครงการนีใ้ช้การท�าวิจยัเป็นเครือ่งมอืพฒันาทกัษะคดิของครูในโรงเรยีนพระปรยัิติธรรม..แผนกสามญัศกึษาเพือ่ให้สามารถ

ออกแบบการท�าโครงงานฐานวิจยัส�าหรบัการเรยีนรู ้(Research-Based Learning, RBL) แก่สามเณรนกัเรยีน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (จังหวัดน่านและแพร่)

กรอบคิดการท�างาน

กรอบงานโครงการ

ผู้เรียนเข้าใจสาระและได้ 21CS

จัดกระบวนการเรียนรู้ RBL ที่บูรณาการสาระ

ครูเข้าใจกระบวนการเรียนรู้

สวทช.หนุนเสริม

กระบวนการพัฒนาครู

ครูเข้าใจ RBLครูเข้าใจสาระวิชา

• พืน้ทีจ่งัหวัดน่าน จ�านวน 3 โรงเรยีน ได้แก่ 

โรงเรียนวัดนโิครธาราม อ�าเภอท่าวังผา 

โรงเรียนวัดน�า้ไคร้นนัทชัยศกึษา อ�าเภอท่าวังผา 

โรงเรียนนนัทบุรีวิทยา อ�าเภอเมอืง 

• พืน้ทีจ่งัหวัดแพร่ จ�านวน 2 โรงเรยีน ได้แก่ 

โรงเรียนพทุธโกศยัวิทยา อ�าเภอเมอืง 

โรงเรยีนเชตวันวทิยา อ�าเภอลอง 

18 เดือน (มิถุนายน 2557 – ธันวาคม 2558)

กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลาด�าเนินการ 

ผลด�าเนินงาน : โรงเรียนวัดน�้าไคร้นันทชัยศึกษา

หัวข้อ     ผลการปลูกโสนต่อการเติบโตของข้าว 

สงสัยว่า     สารอาหารในต้นโสนท�าให้ข้าวโตมากน้อยอย่างไร

ผังความสงสัย  

วิธีหาค�าตอบ  

สิ่งที่พบ    1. ดินที่มีโสนท�าให้ต้นข้าวสูงกว่า

             2. หลังวันที่ 60 ความต่างของความสูงของต้นข้าวเห็นชัดขึ้น

                  3. อัตราการเติบโต (ความชันเส้น) ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
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กราฟเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นข้าว
ระหว่างดินที่ไม่ปลูกต้นโสนกับดินที่ปลูกต้นโสน

มีโสน

ปลูกโสน ไถกลบ ปลูกข้าว เก็บเกี่ยว ชั่งผลผลิต

มสีารอาหาร การเติบโต ความสูง
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หัวข้อ           การแตกกอของข้าวเมื่อใช้ปุ๋ยต่างชนิดกัน
สงสัยว่า         ปุ๋ยต่างชนิจะให้ข้าวแตกกอต่างกันอย่างไร

วิธีหาค�าตอบ     ทดลองปลูกข้าวในปุ๋ยที่ต่างชนิดกัน
สิ่งที่พบ     1. การแตกกอเริ่มสัปดาห์ที่ 4

      2. ปุ๋ยเคมีแตกกอมากที่สุด และนานที่สุด (6 สัปดาห์) นานกว่าปุ๋ยอื่นๆ 1 สัปดาห์
       และนานกว่าไม่ใส่ปุ๋ยเลย 2 สัปดาห์

      3. จ�านวนต้น 18, 14, 8, 4 เมื่อใช้ปุ๋ยเคมี ขี้วัว แหนแดง และไม่ใส่ปุ๋ย ตามล�าดับ

ผังความสงสัย

กราฟเปรียบเทียบการแตกกอของข้าวระหว่างปุ๋ยต่างชนิด

กราฟเปรียบเทียบปริมาณที่เก็บได้ระหว่างเห็ดสีขาวและสีม่วง

หัวข้อ      การศึกษาผลการเพาะเห็ดนางฟ้าสีที่แตกต่างกัน 
สงสัยว่า      การเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยเชื้อสีม่วงและสีขาว 
                สีไหนจะท�าให้มีรายได้มากกว่ากัน

ผังความสงสัย   

วิธีหาค�าตอบ      ทดลองเพาะเห็ดโดยใช้เชื้อเห็ดสีม่วงและสีขาว 
สิ่งที่พบ      1. หลังสัปดาห์ที่ 2 เห็ดสีม่วงมีปริมาณมากกว่าเห็ดสีขาว

                   2. เห็ดสีขาวขายได้ราคาดีกว่าเห็ดสีม่วง

เพาะเห็ดนางฟ้าสีขาวกับสีม่วง รายได้จากการขายเห็ดปริมาณเห็ด  

  

สารอาหารในปุ๋ย การแตกกอการเติบโต  

  

ผลด�าเนินงาน : โรงเรียนวัดนิโครธาราม

ผลด�าเนินงาน : โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
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ผงัความสงสยั 

วิธีหาค�าตอบ      ทดลองปลูกข้าวในกล่องโฟมที่มีดินลึกต่างกันและปุ๋ยต่างชนิดกัน

สิ่งที่พบ      1. ดินลึกปุ๋ยอินทรีย์แตกกอเร็วที่ ดินตื้นปุ๋ยเคมีแตกกอช้าที่สุด
               2. ดินลึกแตกกอมากกว่าดินตื้นไม่ว่าปุ๋ยชนิดใด
      3. ปุย๋เคมแีตกกอดีกว่าปุ๋ยอนิทรีย์หลงัสปัดาห์ท่ี 11 เหลอืข้าวทีอ่อกรวงมากทีส่ดุ 27 ต้น เมือ่ปลกูดนิลกึ 

                และน้อยท่ีสดุ 15 ต้นเมือ่ปลกูในดินต้ืน

กราฟเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของข้าว    
ในระดับความลึกต่าง ๆ

หัวข้อ      การเติบโตของข้าวเมื่อปลูกที่ดินลึกต่างกันและปุ๋ยต่างกัน

สงสัยว่า     ความลึกของดินและชนิดปุ๋ยมีผลต่อการเติบโตของต้นข้าว

ผังความสงสัย 
สารอาหารในปุ๋ย การแตกกอ

การขยายของราก

การเติบโต

ความลึกดิน

  

 

  

 

 

  

หัวข้อ      การศึกษาผลของการปลกูกล้วยกลบัหัว

สงสยัว่า      ถ้าปลกูกล้วยกลบัหัว เราจะได้หน่อกล้วยมากกว่า 1 หน่อ 
                หากรักษาไว้ 1 หน่อกับ 3 หน่อ ต้นกล้วยจะเตบิโตต่างกันอย่างไร?

จ�านวนหน่อ การเติบโตการแย่งอาหาร  

  

วิธหีาค�าตอบ      ทดลองปลกูแล้วไว้หน่อ 1 และ 3 หน่อ 

สิง่ท่ีพบ      1. เดอืนท่ี 1 การเตบิโตค่อนข้างช้าท้ังเส้นรอบวงและความสงูเพราะระบบรากยังไม่สมบูรณ์และ
                ยังใช้อาหารจากหน่อแม่

                2. เดอืนท่ี 2 รากสมบูรณ์ การไว้ 3 หน่อมกีารแย่งอาหารกันเอง จงึเติบโตช้ากว่ามาก
      3. เดอืนท่ี 3 เข้าหน้าแล้ง การไว้ 3 หน่อในขณะทีเ่ส้นรอบวงเพิม่ แต่พบว่าเกิดการชะงักในความสงู  

                ในขณะทีไ่ว้หน่อเดียวยังคงเตบิโตได้ดท้ัีงเส้นรอบวงและความสงู

กราฟเปรียบเทียบวิธีการปลูกกล้วยระหว่าง 1 หน่อ กับ 3 หน่อ

ผลด�าเนินงาน : โรงเรียนเชตวันวิทยา

ผลด�าเนินงาน : โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการการสอนภาษาไทยแบบแจกลูก – สะกดค�า
ภายใต้โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (SiRS)

อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

รายชือ่คณะครวูทิยากร 

1. นางดวงสมร   พหลโยธนิ อดตีครภูาษาไทย ช่วงช้ันท่ี 1 สปจ.แม่ฮ่องสอน

2. นางสมนกึ     วังมลู อดตีครภูาษาไทย ช่วงช้ันเตรยีมความพร้อม สปจ.แม่ฮ่องสอน

3. นางบุบผา     ค�าแสน อดตีครภูาษาไทย ช่วงช้ันท่ี 1 สปจ.แม่ฮ่องสอน

4. นางนงนชุ     มาตยาบุญ อดตีครภูาษาไทย ช่วงช้ันท่ี 1 สปจ.แม่ฮ่องสอน

เนือ่งด้วยเด็กนกัเรยีนและประชาชนบนพืน้ทีส่งู ศนูย์การเรียนชุมชนชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” 

อ�าเภออมก๋อย จงัหวัดเชียงใหม่ มปัีญหาเก่ียวกับการเรยีนรูภ้าษาไทย ทัง้การอ่าน การเขียน รวมถึงการใช้

ภาษาไทยส�าหรบัสือ่สาร ดังนัน้ โครงการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรยีนชนบท (SiRS) 

ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ครสูรุเดช พหลโยธนิ ร่วมกับคณะครู

ภาษาไทยในพืน้ท่ี จงึได้ริเริม่โครงการการสอนภาษาไทยแบบแจกลกู - สะกดค�า ข้ึนโดยใช้แบบเรยีน         

มานะมาน ีของอาจารย์รชัน ีศรไีพวรรณ

ในปี 2555 โครงการสอนภาษาไทยแบบแจกลกู - สะกดค�า ระยะท่ี 1 ได้จ�าแนกเด็กนกัเรยีนและ

ผูไ้ม่รูห้นงัสอืของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” จ�านวน 18 ศนูย์ รวมทัง้สิน้ 917 คน 

โดยโครงการฯ ได้อบรมความรู้เก่ียวกับการสอนภาษาไทยแบบแจกลกู - สะกดค�า จ�านวน 31 คนจาก 18 ศนูย์

ผลการด�าเนนิงานในปี 2557 พบว่า เดก็อนบุาล 251 คน มพีฒันาการดีข้ึน 65 คน (คิดเป็น 

25.90%), เด็กประถม 410 คน มพีฒันาการดข้ึีน 389 คน (คดิเป็น 94.88%), นกัเรียนสามญั 137 คน 

มพีฒันาการดีข้ึน 61 คน (คิดเป็น 44.53%) และผู้ไม่รูห้นงัสอื 187 คน มพีฒันาการดข้ึีน 81 คน (คดิเป็น 

43.32%)

ในปี 2557 โครงการการสอนภาษาไทยแบบแจกลกู - สะกดค�า ระยะท่ี 2 มคีรูทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน 32 คน จาก ศนูย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” จ�านวน 19 ศศช. โดยมนีกัเรียน 

จ�านวน 400 คน และผู้ไม่รู้หนงัสอื จ�านวน 263 คน รวมเป็น 663 คน ส่วนกลุม่ครจูากโครงการฯ ระยะท่ี 1 

ส่งเสรมิเข้าร่วมกิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยต่อไป

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความส�าคัญในเรือ่งการศกึษา

ส�าหรบัเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารทกุพืน้ทีอ่ย่างเท่าเทยีมกัน รวมถึงชาวไทยมสุลมิทีอ่ยู่ในพืน้ท่ี

ห่างไกลในภาคใต้ ทรงมพีระราชปณธิานทีจ่ะเข้าไปช่วยเหลอื ส่งเสริมการศกึษาให้เดก็และเยาวชน

ได้มโีอกาสท่ีจะได้รับการศึกษาทีด่ ีเพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชีวิตให้ดีข้ึน 

กิจกรรมไอซีทเีพือ่การศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในพืน้ทีภ่าคใต้เริม่ต้นข้ึน

ในปี พ.ศ. 2536 เมือ่คร้ังทีไ่ด้เสดจ็พระราชด�าเนนิตดิตามการด�าเนนิงานโครงการตามพระราชด�าริ 

ทีโ่รงเรยีนใน จ.นราธวิาส ทรงมรัีบสัง่ให้ทางเจ้าหน้าทีโ่ครงการไอทตีามพระราชด�ารฯิ เข้าไปช่วย

เหลือด้านไอซีทีกับทางโรงเรียนจรรยาอิสลาม ซ่ึงเป็นโรงเรียนปอเนาะ ซ่ึงอยู่ติดกับโรงเรียน              

บ้านศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และทรงรับสั่งให้พัฒนาความรู้ทางด้านไอซีทีกับผู้บริหาร

โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศานาอิสลามในโครงการตามพระราชด�าริฯ 15 โรงเรียน  

เพือ่น�าความรู้ ทางด้านไอซีทมีาช่วยในด้านการบรหิารงานและการเรยีนการสอนของโรงเรยีน

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศกึษาของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามด�าเนนิงาน

เพือ่ประยุกต์ใช้ไอซีทใีห้เหมาะสมกับกลุม่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ให้ผูบ้ริหาร ครู มทีกัษะ

และความรูท้างด้านไอซีทีสามารถใช้ในการท�างาน และจดัการเรยีนรูใ้ห้กับนกัเรยีนได้ 

สนบัสนนุคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์ สือ่การเรียนการสอน เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถึง

เทคโนโลยี ด�าเนินกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ โดยประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เป็นพีเ่ลีย้งช่วยเหลอืโรงเรียนในการซ่อมบ�ารงุและดแูล

รักษาเครือ่งคอมพวิเตอร์ส่งเสรมิการประยุกต์ใช้ไอซีทีจดัการเรียนการสอนศาสนา และครสูาระวิชา

และส่งเสรมิให้เข้าร่วมท�ากิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย และการใช้ไอทีกับกระบวนการคิดทาง

วิทยาศาสตร์เพือ่แก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน

กิจกรรม

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ในปี พ.ศ. 2557 มโีรงเรยีนเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศกึษาของโรงเรยีน

เอกชนสอนศาสนาอสิลาม ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ารฯิ รวมทัง้สิน้ 15 แห่ง 

โรงเรยีนเหล่านีต้ัง้อยู่ในพืน้ทีจ่งัหวัดนราธวิาส ปัตตาน ียะลา และสงขลา แบ่งเป็นโรงเรยีนเอกชน

สอนศาสนาอสิลาม 13 แห่ง และสถาบันปอเนอะศกึษาทีส่อนเฉพาะวิชาศาสนาอสิลามเป็นหลกัอกี 

2 แห่ง
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• ได้จัดตั้งชุมนุมคอมพิวเตอร์ และได้เชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ซ่อมแซมเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีเ่สยี และปรบัปรุงห้องคอมพวิเตอร์ของโรงเรยีนให้

เป็นห้องทีม่คีวามระเบียบเรยีบร้อย และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภยั 

• นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าอบรมโครงการซ่อมและ

ประกอบคอมพวิเตอร์ ณ วิทยาลยัเทคนคิยะลา

• หลงัจากท่ีนกัเรยีนจบหลกัสตูรการอบรมทีวิ่ทยาลยัเทคนคิยะลา นกัเรยีนสามารถ

จดัระเบียบห้องคอมพวิเตอร์ใหม่ วางระบบสายแลนได้ ลงวินโดวส์ ลงโปรแกรม

เองได้จนเคร่ืองสามารถใช้งานได้ตามปกติ

•  หลงัซ่อมเสร็จ ได้ใช้ห้องคอมพวิเตอร์เป็นสถานทีก่ารจดัการแข่งขันทกัษะคอมพวิเตอร์

ในงานวิชาการระดับอ�าเภอ มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกอบ

คอมพวิเตอร์ ในงานมหกรรมวิชาการดังกล่าว

• โรงเรยีนได้วางแผนเปิดร้านซ่อมคอมพวิเตอร์ ส�าหรบันกัเรียนเพือ่ใช้ในการซ่อม

และประกอบเครือ่งคอมพวิเตอร์เอง เป็นการหารายได้เสรมิระหว่างเรยีน

กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์

กรณีตัวอย่างกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ จังหวัดยะลา

เนือ่งจากโรงเรียนส่วนใหญ่ ประสบปัญหาเรือ่งการขาดแคลนบุคลากรท่ีสามารถซ่อมบ�ารงุและดแูลรกัษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใน

โรงเรยีน จงึจดักิจกรรมชุมนมุคอมพวิเตอร์ข้ึน เพือ่มุง่เน้นให้เกิดความเข้มแข็งในการดูแลระบบคอมพวิเตอร์ในโรงเรียน โดยให้ผูเ้รียน         

มส่ีวนร่วมในการบ�ารุงรกัษา เกิดการเรยีนรูผ่้านกิจกรรมชุมนมุดังกล่าว และคาดหวังว่าโรงเรียนจะสามารถด�าเนนิการต่อได้ด้วยความย่ังยืน

ต่อไป  

การด�าเนนิงานจะประสานความร่วมมอืกับวิทยาลยัในสงักัดส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) ในการเป็นพีเ่ลีย้ง 

ช่วยเหลอืโรงเรียน
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กิจกรรมการใช้ไอทีกับการสอนศาสนาอิสลาม

ผลการด�าเนนิงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ประธานเครอืข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในโครงการตามพระราชด�ารฯิ เล่าให้ฟังว่า 

“ก่อนเข้าโครงการฯ ครูสอนศาสนา รวมทัง้ครสูาระวิชาและผูบ้ริหารบางคน ไม่ได้ใช้ไอทมีาก่อน โดยเฉพาะ

ครูสอนสอนศาสนาส่วนใหญ่จะรู้สึกห่างไกลเรื่องไอทีมาก แต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง       

ต่อเนือ่งแล้ว ครูสอนศาสนาสามารถน�าสือ่คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็ไปช่วยในการเรยีนการสอน 

เช่น สร้างสือ่น�าเสนอ ท�าให้บรรยากาศเปลีย่นจากเดิมทีม่แีต่การบรรยายอย่างเดยีวไปเป็นการเรยีน 

ทีร่ปูแบบหลากหลายข้ึน นกัเรยีนจงึได้เปิดโลกกว้างตามครูไปด้วย” 

ฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ ได้ประสานให้โรงเรยีนทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ “บ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย” เพือ่ส่งเสรมิและเปิดโอกาส

ให้เดก็ปฐมวยั ได้เรียนรูแ้ละมปีระสบการณ์ในการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสงัเกต รูจ้กัคิด ต้ังค�าถามและค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง 

รวมท้ังพฒันาคุณภาพครูด้านเทคนคิการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ส�าหรบัเด็กปฐมวัย  โดยมมีหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาเป็นหน่วยงาน

เครือข่าย จดัอบรมและเป็นทีป่รึกษาให้กับโรงเรียน

โรงเรียนทีเ่ปิดสอนระดับปฐมวัย สมคัรเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรยีนพรีะยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรยีนส่งเสรมิอสิลาม  

โรงเรยีนบากงพทิยา โรงเรยีนบ้านกูวิง โรงเรยีนอตัเตาฟีกียะห์อสิลามยีะห์

การด�าเนินงาน นอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาครูคอมพิวเตอร์ ครูสาระวิชา แล้ว ยังส่งเสริมให้ครูสอนศาสนาประยุกต์ใช้               

ไอซีทจีดัการเรยีนการสอน สามารถน�าสือ่เทคโนโลยี อนิเทอร์เนต็ ไปบูรณาการสอนศาสนาควบคู่กับเนือ้หาสาระวิชาทีน่กัเรยีนจ�าเป็น

ต้องเรยีนรู้ควบคูกั่นไป ให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในยุคศตวรรษที ่21

• เพือ่ให้ครพูฒันาความรู้เพิม่เตมิในการใช้สือ่เทคโนโลยีมาใช้สอนอสิลามศึกษา

• เพือ่ให้ครสูอนศาสนาพฒันาทกัษะการใช้ไอทเีพือ่การสอน

• เพือ่ปรับมมุมองและกระบวนการทางความคดิทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนอสิลาม

  ศกึษากับการใช้สือ่เทคโนโลยี

ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2557 มโีรงเรยีนได้รบัป้ายพระราชทานบ้านวทิยาศาสตร์น้อยประจ�าปี 2557  

จ�านวน 2 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนพรีะยานาวนิคลองหินวทิยา จ.ปัตตาน ี และโรงเรยีน  

ส่งเสริมอสิลาม จ.สงขลา

ครูทีเ่ข้าอบรมสามารถน�าความรูจ้ากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับนกัเรยีนได้ และ

การด�าเนนิกิจกรรมในโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ง

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ



109

โครงการซ่อมบ�ารุงและพัฒนาบุคลากร ซ่อมบ�ารุงคอมพิวเตอร์  
อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น  
ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในระยะแรกทีด่�าเนนิงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่าโรงเรยีนมปัีญหา

เก่ียวกับการบ�ารงุรักษาและซ่อมแซมเครือ่งคอมพวิเตอร์ และเนือ่งจากโรงเรียน

จ�านวนมากในโครงการฯตัง้อยู่ในชนบทท่ีห่างไกลและกระจายอยู่ทัว่ทกุภมูภิาค 

ดังนั้น หากจะให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปช่วยแก้ไขก็ย่อมไม่ทันการ              

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีจงึพระราชทานแนวทาง

การด�าเนนิงานให้จดัสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานในสงักัดส�านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ต้ังกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถ         

ช่วยเหลอืโรงเรยีนในพืน้ทีไ่ด้โดยสะดวก

ในปี พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีมพีระราชด�าริ 

ให้มกีารจดัอบรมการซ่อมบ�ารุงคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้นให้แก่วิทยาลยัอาชีวศึกษา และจดัต้ัง

ศนูย์บรกิารตรวจซ่อมบ�ารงุเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ในวิทยาลยัอาชีวศกึษาต่างๆ เพือ่

ให้บรกิารกับโรงเรียนในพืน้ทีใ่กล้เคียง นอกจากนี ้ยังมุง่พฒันาครใูห้สามารถซ่อมบ�ารุงและ

แก้ไขปัญหาเครือ่งคอมพวิเตอร์ในเบ้ืองต้นควบคู่กันไปด้วย

ส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สานต่อแนว         

พระราชด�ารดัิงกล่าวมาอย่างต่อเนือ่งจนถึงปัจจบัุนในช่ือ โครงการซ่อมบ�ารงุ

และพฒันาบุคลากรซ่อมบ�ารุงคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลติไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์เบือ้งต้น ตามพระราชด�ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีจากจดุเริม่ต้นในปี พ.ศ. 2539 ซ่ึงมศีนูย์บรกิาร 17 แห่ง 

ในปี พ.ศ. 2557 มศีนูย์บริการ 114 แห่ง เพือ่ให้บรกิารหน่วยงานในโครงการฯ 

จ�านวน 306 แห่ง นอกจากจะให้บริการแก่โรงเรยีนแล้ว ยังให้บรกิารแก่โรงพยาบาล 

เรอืนจ�าและทณัฑสถาน ให้บริการโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนโดยการให้

ค�าปรึกษาและช่วยเหลอืเก่ียวกับการตรวจซ่อมอปุกรณ์ไฟฟ้า และช่วยซ่อมบ�ารงุ

ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของศนูย์การเรยีนชุมชนชาวไทยภเูขาอกีด้วย

ศูนย์บริการและหน่วยงานในโครงการที่รับบริการ (ปี 2558)

หน่วยงานของโครงการตาม
พระราชด�าริที่รับบริการ (แห่ง)

กลาง 24

8

28

26

28

114

ตะวันออก

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ใต้

เหนือ

รวม

ภาค        ศูนย์บริการของ สอศ(แห่ง)  

58

14

47

55

132

306
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โครงการซ่อมบ�ารงุและพฒันาบุคลากรซ่อมบ�ารุงคอมพวิเตอร์อปุกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เบ้ืองต้น 

ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรตันสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีด�าเนนิกิจกรรมเพือ่ให้บรกิารแก่หน่วยงาน/โรงเรียน ดงันี้

กิจกรรรม

1. การพฒันาบุคลากรซ่อมบ�ารุงคอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์ต่อพ่วง : 

มศีนูย์บรกิารจดัอบรมให้ความรู้ให้กับหน่วยงานของโครงการตามพระราชด�าร ิมเีนือ้หา

ทีอ่บรม ดงันี้ 

• ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ การถอดประกอบเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ การตดิตัง้โปรแกรม การใช้งาน การดูแลบ�ารงุรกัษา การตรวจ

ซ่อมอาการเสยีของคอมพวิเตอร์ ระบบอนิเทอร์เนต็ และการใช้งานข้ันพืน้ฐาน                                                           

• ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนา

เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู

2. การลงพืน้ทีใ่ห้บริการของศนูย์บริการ : มศีนูย์บรกิารของ สอศ. ลงพืน้ที่
ให้บริการซ่อมบ�ารงุเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ให้กับหน่วยงานทีร่บัรกิาร โดยให้
บรกิารดังนี้

• การบริการซ่อมแซมอปุกรณ์และดแูลระบบคอมพวิเตอร์  

• ซ่อมบ�ารงุคอมพวิเตอร์ในการเรียนการสอน และคอมพวิเตอร์สบืค้นในห้องสมดุ  

• สอนการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์                           

• ตรวจซ่อมระบบเครอืข่าย LAN

3. การตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสดงอาทติย์ :  

มศีนูย์บรกิารของ สอศ. จ�านวน 8 ศูนย์ ให้บริการตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงระบบผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แก่หน่วยงานของโครงการตามพระราชด�ารฯิ ท่ีรบับริการ

จ�านวน 36 แห่ง  

4. การตรวจความปลอดภยัเก่ียวกับไฟฟ้าในโรงเรียน/หน่วยงาน : มศีนูย์บรกิาร

ของ สอศ. ให้บริการตรวจความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้าแก่หน่วยงานของโครงการ

ตามพระราชด�ารฯิ ทีร่บับรกิารจ�านวน 17 แห่ง และศูนย์บรกิารได้ท�าการแก้ไขด้วย

การส�ารวจปัญหาต่างๆ ทลีะส่วนร่วมกัน จากนัน้จงึให้ความรูแ้ละการแก้ไขปัญหาใน

เบ้ืองต้นพร้อมท้ังท�าความสะอาดอปุกรณ์ต่างๆ และเมือ่พบในส่วนทีช่�ารดุเสยีหายก็

ท�าการซ่อมแซมหรอืเปลีย่นใหม่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชด�าริ

การท�างานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัดงักล่าว จะช่วยให้เกิดการขยายผลการด�าเนนิงานในวงกว้าง ช่วยเป็นพีเ่ลีย้งให้ค�าปรกึษา

โรงเรียนในโครงการ และยังสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาการจดัการศกึษาหลกัสตูรครศุาสตร์บณัฑิต ช่วยเตรียมความพร้อมของครยุูคใหม่

ในการใช้ไอซีทีจดัการเรยีนการสอนในอนาคตได้ต่อไป

• ภาคเหนือ 8 แห่ง เชียงราย เชียงใหม่ ล�าปาง อตุรดิตถ์ พบูิลสงคราม ก�าแพงเพชร 

เพชรบรูณ์ นครสวรรค์ 

• ภาคกลาง 6 แห่ง วไลยอลงกรณ์ฯ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี หมูบ้่านจอมบึง 

กาญจนบุรี 

• กรงุเทพมหานคร 5 แห่ง สวนดุสติ พระนคร ธนบุรี บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จนัทรเกษม 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แห่ง นครราชสีมา มหาสารคาม สกลนคร ศรีสะเกษ 

อบุลราชธาน ีบุรรัีมย์ ร้อยเอด็ เลย อดุรธานี 

• ภาคตะวนัออก 2 แห่ง ราชนครินทร์ และร�าไพพรรณี 

• ภาคใต้ จ�านวน 5 แห่ง สรุาษฎ์ธาน ีภเูก็ต นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมพีระราชด�าร ิ “ให้ 

เผยแพร่ส่วนท่ีส�าเรจ็ด้วยดีแก่หน่วยงานของรฐัท่ีรบัผดิชอบ หรือเก่ียวข้องโดยตรงใน

เร่ืองนัน้ๆ เพือ่ให้รบัช่วงต่อในเร่ืองของการขยายผลในวงกว้างต่อไป”  ฝ่ายเลขานกุาร  

โครงการฯ จงึได้ประสานความร่วมมอืกับมหาวิทยาลยัราชภฏัซ่ึงเป็นสถาบันการศกึษา

ระดบัอดุมศึกษาทีใ่กล้ชิดกับโรงเรยีนในชนบท และมพีืน้ทีต้ั่งกระจายอยู่ท่ัวประเทศ 

ในการสานต่อและเผยแพร่กิจกรรมท่ีส�าเร็จด้วยดี ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเผยแพร่ระบบ eDLTV  

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเผยแพร่ระบบ eDLTV  

เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัเผยแพร่ ส�าเนาระบบ eDLTV แก่โรงเรยีนขนาดเลก็ ภายใต้โครงการขยายผลการศกึษาทางไกล

ผ่านดาวเทยีม โดย สพฐ. จดัสรรงบประมาณ จดัหาและตดิต้ังอปุกรณ์การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมให้กับโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมนีกัเรยีน

ไม่เกิน 120 คน จ�านวน 15,369 โรงเรยีน ทัง้นี ้ โรงเรยีนดังกล่าวสามารถติดต่อขอส�าเนาระบบ eDLTV ระดับประถมศกึษาจาก

มหาวิทยาลยัราชภฎัทีใ่กล้เคียงได้โดยตรง

เครอืข่ายมหาวทิยาลยัราชภัฏ จ�านวน 35 แห่ง (6 ภมิูภาค) 
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การเผยแพร่ผลด�าเนนิงานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามราชกุมาร ีในส่วน

ทีส่�าเร็จด้วยด ีผ่านมหาวิทยาลยัราชภฏันัน้ ส่วนหนึง่จะมุง่เน้นขยายผลให้กับนกัศกึษาครู ให้สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีจดัการเรยีนรู ้ตลอดจน

เรยีนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ในช่วงทียั่งเป็นการเตรียมความพร้อมของครยุูคใหม่ในอนาคต และคาดหวังว่านกัศกึษาดงักล่าวจะน�าไปใช้

จดัการเรียนการสอนให้กับนกัเรยีนในโรงเรยีนได้ต่อไป   

โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ส�าหรับนักศึกษาครู

ผลจากการวิจัยพบว่าวิธีการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการสามารถพฒันา

ผู้เรียนด้านความรู้เนื้อหาสาระ และสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่               

ความสามารถในการสือ่สาร การคดิ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทกัษะชีวติ 

ซ่ึงเป็นทักษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษที ่21 จงึได้ขยายผลและเผยแพร่แนวทางการด�าเนนิงาน

ดงักล่าวให้อาจารย์ และนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่เตรยีมความพร้อมของครู

ยุคใหม่ในอนาคต ให้สามารถน�าไอซีทีไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนด้วยโครงการ และ

คาดหวังว่านกัศกึษาดังกล่าวจะน�าไปใช้จดัการเรยีนการสอนให้กับนกัเรยีนในโรงเรยีนต่อไป

เครอืข่ายมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีเข้าร่วมโครงการ 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยัราชภฏั

พบูิลสงคราม มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร มหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัย

ราชภฎัวไลยวลงกรณ์

ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ส่งเสริม      

เผยแพร่ให้ครไูด้ใช้ไอซีทจีดัการเรยีนรูด้้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรกัชันนซึิม (Constructionism) 

ให้กับครูในโครงการ อาจารย์และนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภฎัเครือข่ายโดยเฉพาะนกัศึกษาครู เพือ่เตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่

ในอนาคต และได้จดักิจกรรมประกวดเรือ่งเล่าดิจทิลั “การใช้ไอซีทีจดัการเรยีนรูด้้วยโครงการตามแนวคอนสตรกัชันนซึิม” ข้ึน เพือ่ส่งเสริม

และเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เก่ียวกับการใช้ไอซีทีจดัการเรียนรูโ้ครงการในหลายสาระวิชา โดยคาดหวังว่าจะสามารถรวบรวม

ผลงานเป็นตัวอย่างส�าหรับแผนแพร่ในวงกว้างได้

ตัวอย่างผลงานของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ตัวอย่างผลงานของครูในโรงเรียน

ตัวอย่างผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สานต่องานไอทีตามแนวพระราชด�าริฯ  : เตรียมความพร้อมครูยุคใหม่

กิจกรรมประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล (Digital Storytelling)
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โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ 

เป็นการจดัการเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม (STEM Education 

and Engineering Design) ท่ีนกัเรยีนได้ผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการ

เรียนรู ้วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี นกัเรยีนท�ากิจกรรมเพือ่พฒันาความรู ้ความ

เข้าใจและฝึกทกัษะด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้น�าความรูม้าออกแบบ

ช้ินงานเพือ่แก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ�าวัน ทัง้นี ้ ได้ขยายผลกิจกรรมดงักล่าวให้กับ

เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏั เพือ่เผยแพร่การด�าเนนิงานในวงกว้างได้ต่อไป

เนือ่งจากโรงเรยีนในโครงการส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในพืน้ทีห่่างไกล และพบปัญหาการขาดแคลนครคูอมพวิเตอร์ เพราะครมูกัลาออก ย้ายบ่อย 

หรือครูคอมพิวเตอร์ภาระงานมาก ส่งผลให้การพัฒนา ICT ในการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาของโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชด�ารขิาดความต่อเนือ่ง ดังนัน้ ฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ จงึได้ประสานความร่วมมอืกับมหาวิทยาลยัราชภฏัร่วม

เป็นพีเ่ลีย้งให้ค�าปรกึษาด้านวิชาการแก่โรงเรยีน ด้วยการพฒันาการจดัการศกึษาหลกัสตูรครศุาสตร์บัณฑิต ให้นกัศึกษาครมูคีวามรูค้วาม

สามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอนตามแนวทางของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีและบูรณาการการเรยีนการสอนเข้ากับการออกค่าย/ออกปฏบัิตกิารในโรงเรยีนชนบท 

1) การพัฒนานักศึกษาครูและครูในโรงเรียนชนบทให้มีความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อ        

การเรยีนการสอน รูจ้กัการเสยีสละ การท�างานเป็นทีม และสามารถปรบัตวัได้ทนักับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีก้่าวหน้าไป

อย่างรวดเรว็ 

2) การพฒันาระบบการจดัการศกึษาหลกัสตูรครศุาสตร์บัณฑิต ให้มคีวามเช่ือมโยงกับการจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และเป็นตัวกลาง

ในการเผยแพร่กิจกรรมต้นแบบของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ด้วยการบูรณาการกิจกรรมต้นแบบเข้ากับการเรียนการสอนและการออกปฏบัิตกิารในโรงเรยีนชนบท เพือ่สร้างโอกาสและความเท่าเทียม

ทางการศกึษาให้เกิดข้ึนอย่างท่ัวถึง

เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัเครือข่าย ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัอบุลราชธาน ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม มหาวิทยาลยั

ราชภฏับรีุรมัย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัราชภฏัก�าแพงเพชร

  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ : พ่ีเล้ียงให้ค�าปรึกษาโรงเรียน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมพัฒนาท่ีส�าคัญ 2 ประการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดค่ายวิชาการ
ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน

  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ : พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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ตัวอย่างกิจกรรมท่ีด�าเนินงาน

• จดัค่ายวิชาการ โดยมเีนือ้หาสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และการซ่อมบ�ารงุเครือ่งคอมพวิเตอร์ เพือ่สร้างความเข้มแข็ง

ในการดูและระบบคอมพวิเตอร์ให้กับนกัเรยีนชมุนมุคอมพวิเตอร์

• ให้ค�าปรกึษา / ลงพืน้ทีใ่ห้บริการแก่โรงเรียนเป็นรายกรณ ีเช่น นกัศกึษาช่วยซ่อมบ�ารงุคอมพวิเตอร์ ติดตัง้ระบบแลนให้กับ

โรงเรียนขนาดเลก็ทียั่งไม่สามารถด�าเนนิการได้เอง เป็นต้น

• สนบัสนนุให้นกัศกึษาเป็นพีเ่ลีย้งค่ายต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิการฝึกประสบการณ์ด้านไอทีให้กับนกัศึกษา

• ร่วมตรวจเย่ียมโรงเรยีนร่วมกับฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งให้ค�าปรกึษาโรงเรยีน : มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล�าปาง มหาวิทยาลยั

ราชภฏัเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ลงพ้ืนท่ีช่วยติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ร่วมตรวจเย่ียมโรงเรียนร่วมกับฝ่ายเลขานุการโครงการฯ  
เพ่ือส�ารวจปัญหา และประชุมหารือแนวทางการด�าเนินงานร่วมกับโรงเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ส่งนักศึกษาร่วมเป็นพ่ีเล้ียงค่ายอิคิวซัง
 (การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับสามเณร)

เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติ และได้ท�างานร่วมกับทีมอาจารย์และนักศึกษา 
คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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IV:
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่คนพกิาร ได้เริม่ด�ำเนนิกำรทีโ่รงเรยีนศรสีงัวำลย์ของมลูนธิอินเุครำะห์คนพกิำรในพระรำชูปถัมภ์

ของสมเดจ็พระศรนีครนิทรำบรมรำชชนน ี ซ่ึงเป็นโรงเรยีนส�ำหรบัเด็กพกิำรร่ำงกำยเป็นแห่งแรกเมือ่ปี พ.ศ 2538 ซ่ึงกำรด�ำเนนิงำน 

ได้ผลเป็นท่ีน่ำพอใจ และเป็นแบบอย่ำงของกำรเรยีนกำรสอนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทัง้กำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยี

สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกไปใช้ในกำรเรยีนกำรสอนส�ำหรบัคนพกิำร จำกนัน้จงึขยำยผลต่อไปยังโรงเรยีนส�ำหรบัคนพกิำรประเภทอืน่ๆ ดังนี้

1. โครงการให้การช่วยเหลือกรณีศึกษาพระราชทาน  

ได้แก่ นำงสำวตอยยีบะห์ สอืแม, นำยอบัดุลเล๊ำะ     

บำรำหำแม, นำยธนศกัด์ิ ณ เชียงใหม่, นำยต่วนอมัรนั    

กูโซะ, นำยสภุวัฒน์ เสมอภำค เป็นต้น

2. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศกึษาส�าหรบั      

คนพกิาร ซ่ึงได้ด�ำเนนิกำรในโรงเรยีนศรีสงัวำลย์, 

โรงเรียนกำวิละอนกูุล, ศนูย์สงเครำะห์บุคคลปัญญำอ่อน

ภำคเหนอื, โรงเรียนโสตศึกษำ และโครงกำรส่งเสรมิ 

และพฒันำนกัเรยีนตำบอดเรียนสำขำวทิยำศำสตร์

สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ทรงต้ังพระทัย  ทีจ่ะช่วยพฒันำคนพกิำรในประเทศไทย ให้

ยึดหลกักำรด�ำรงชีวิตอสิระ (Independent Living) ในกำรใช้

ชีวิตประจ�ำวัน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเดก็พกิำรให้ได้มโีอกำสใช้

ประโยชน์จำกคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงควำมรู้ 

พัฒนำทักษะต่ำงๆ เพือ่สำมำรถด�ำเนนิชีวิตประจ�ำวนัได้ดข้ึีน 

ช่วยเหลอืตนเองได้มำกข้ึน เป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในตนเอง

ของคนพกิำร รวมทัง้ยังเป็น กำรสร้ำงโอกำสในกำรประกอบ

อำชีพในอนำคตต่อไป 

3. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการฟื้นฟู  

 สมรรถภาพผู้ป่วยพกิารในโรงพยำบำลต่ำงๆ เช่น       

 โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ และโรงพยำบำลมหำรำช 

 นครเชียงใหม่
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สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีทรงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพฒันำคณุภำพชีวิตของคนพกิำรในประเทศไทย     

เป็นอย่ำงย่ิง ทรงพระรำชวินิจฉัยว่ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมบีทบำทส�ำคัญทีช่่วยให้ผูพ้กิำรประสบควำมส�ำเรจ็ได้ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง

กำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกมำประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของ     

คนพกิำร จะช่วยสร้ำงโอกำสในกำรเรยีนกำรศกึษำ กำรพฒันำทกัษะต่ำงๆ เพือ่ให้สำมำรถด�ำรงชีวิตประจ�ำวนัได้ดข้ึีน ช่วยเหลอืตนเอง

ได้มำกข้ึน เป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในตนเองของคนพกิำร รวมทัง้ยังเป็นกำรสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพท่ีเท่ำเทียมกับคนปกติ

ในสงัคม พระมหำกรุณำธคิณุในสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีทีม่ต่ีอคนพกิำรทีไ่ด้พบจำกกำรเสดจ็พระรำชด�ำเนนิ

ในสถำนทีต่่ำงๆ คอื กำรพระรำชทำนคนพกิำรกรณศึีกษำทีม่คีวำมพกิำรหลำกหลำย ให้คณะกรรมกำรโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ตำมพระรำชด�ำรสิมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีช่วยคดิค้นต้นแบบอปุกรณ์เทคโนโลยีสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก หรอื

กำรปรบัอปุกรณ์ท่ีมอียู่ให้สะดวกต่อกำรใช้งำน หรอืเทคนคิกำรจดักำรเพือ่ให้คนพกิำรสำมำรถท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ได้ด้วยตนเอง รวมท้ัง

จดักำรอบรมกำรใช้งำนเครือ่งมอืต่ำงๆ ให้กับคนพกิำรและผูท้ีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนมกีำรติดตำมประเมนิผลโครงกำรทกุปี  

โครงกำรเริม่ให้ควำมช่วยเหลอืคนพกิำรกรณศึีกษำตำมพระรำชด�ำร ิฯ ตัง้แต่ปี 2545 ปัจจบัุนมคีนพกิำรทีอ่ยู่ในควำมดแูลของ

โครงกำรรวมทัง้สิน้จ�ำนวน 20 คน (ปี 2545–2547) ประกอบด้วย กลุม่คนพกิำรทำงกำรทำงร่ำงกำยและกำรเคลือ่นไหว ทัง้ทีม่คีวำม

พกิำรแต่ก�ำเนดิ และพกิำรภำยหลงัจำกกำรปฏบัิติหน้ำท่ีและอบัุตเิหต ุรวมท้ังพกิำรทำงกำรเห็นและออทิสตกิ จำกกำรติดตำมประเมนิผลและ

ช่วยเหลือคนพิกำร คณะกรรมกำรและคณะท�ำงำนโครงกำรฯ ได้แบ่งกลุ่มคนพิกำรออกเป็น 3 กลุ่ม ตำมระดับควำมสำมำรถใน            

กำรด�ำรงชีวิตอสิระ เพือ่พจิำรณำกำรให้ควำมช่วยเหลอืแก่คนพกิำรในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ กำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพกำรศกึษำ และกำรประกอบอำชีพ

 เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคนพิการ : กรณีศึกษาตามพระราชทาน

 เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรและคณะท�ำงำนโครงกำรฯ ได้ให้ควำมช่วยเหลอืคนพกิำรในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน

ต่ำงๆ ทัง้ภำครัฐและเอกชน เพือ่ให้คนพกิำรได้รับสทิธิแ์ละบรกิำรในกำรเข้ำรับกำรรกัษำและฟ้ืนฟสูมรรถภำพ กำรศกึษำ และกำรส่งเสรมิ

กำรประกอบอำชีพ รวมทัง้กำรช่วยเหลอืด้ำนเศรษฐกิจของครอบครวัคนพกิำรเพือ่ให้สำมำรถมรีำยได้ในกำรดแูลคนพกิำรได้ นอกจำกนี้

โครงกำรฯ ยังได้น�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกมำประยุกต์ใช้เพือ่พฒันำศกัยภำพคนพกิำร ท�ำให้คนพกิำร

เห็นคณุค่ำในตนเอง สำมำรถกลบัเข้ำสูส่งัคม และด�ำรงชีวิตอสิระได้

ตัวอย่างการน�าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับคนพิการ

• ด้ำนกำรประกอบอำชีพและกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวนั

การจดัท�าขาเทยีม
เพือ่ช่วยในการเดนิ

การจดัหารถเข็นไฟฟ้า
เพือ่ช่วยในการเดินทางไปสถานทีต่่างๆ

การใช้เครือ่งยกผูป่้วยข้ึนลงเตยีงหรอืรถเข็น การใช้โทรศพัท์ระบบแสกนร่วมกับสวิตช์ดูดและเป่า

การใช้โปรแกรมและอปุกรณ์ช่วยขยายจอภาพเพือ่ช่วยในการอ่าน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก
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การใช้โปรแกรมประเมนิ 
เสยีงพดูภาษาไทย

การใช้อปุกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยระบบแสกน

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้วยเกมวี การฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดิน

• ด้ำนกำรศกึษำ

การใช้อปุกรณ์ควบคมุเม้าส์ด้วยศรีษะ
เพือ่ใช้คอมพวิเตอร์

การฝึกทกัษะการพมิพ์อกัษรเบรลล์

การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์
เพือ่ฟ้ืนฟกูระบวนการคิด

การใช้เมาส์แบบแทร็กบอล
เพือ่ป้อนข้อมลูเข้าคอมพวิเตอร์

การใช้กระดานสือ่สาร
เพือ่ช่วยในการสือ่สาร

• ด้ำนกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนศรีสังวาลย์

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทรงสบืสำน
พระรำชปณธิำนของสมเด็จพระศรีนครนิทรำบรมรำชชนนใีนกำรช่วยเหลอื
นกัเรยีนพกิำรทำงร่ำงกำยและกำรเคลือ่นไหวในโรงเรยีนศรสีงัวำลย์ของมลูนธิิ
อนเุครำะห์คนพกิำรในพระรำชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรนีครนิทรำบรมรำชชนนี 
จงึทรงรเิริม่งำนในโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่คนพกิำรเป็นคร้ังแรกที่
โรงเรยีนศรสีงัวำลย์ฯ ในปี พ.ศ. 2538 โดยรบัสัง่ให้คณะกรรมกำรโครงกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ      
สยำมบรมรำชกุมำร ีเข้ำไปช่วยเหลอืนกัเรียนพกิำรทำงกำยและกำรเคลือ่นไหว 
ด้วยกำรจัดหำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 
ช่วยเสริมทักษะด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสือ่สำรและกำรเรยีนรู ้ เพือ่ให้
นกัเรยีนในโรงเรยีนแห่งนีไ้ด้มโีอกำสด้ำนกำรศกึษำเท่ำเทยีมกับนกัเรยีนทัว่ไป 

โรงเรยีนได้รับพระรำชทำนห้องคอมพวิเตอร์ จ�ำนวน 2 ห้อง พร้อมด้วยอปุกรณ์

เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับช่วยในกำรเข้ำถึงกำรใช้คอมพิวเตอร์ส�ำหรับ

นกัเรยีนทีม่ข้ีอจ�ำกัดในกำรใช้แขนและมอืในกำรป้อนข้อมลูเข้ำคอมพวิเตอร์แทนกำรใช้เมำส์

และคย์ีบอร์ดปกต ิ รวมทัง้กำรพฒันำครผููส้อนให้มคีวำมรูแ้ละทกัษะในกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศและเทคโนโลยีสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกมำเป็นเครือ่งมอืช่วยเสรมิศักยภำพในกำร

เรียนที่เหมำะสมแก่นักเรียน ตลอดจนกำรจัดท�ำแผนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้บทเรียน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน (Computer-Aided Instruction: CAI) และกำรจดัท�ำแผนกำรศกึษำ

เฉพำะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) เพือ่พฒันำควำมสำมำรถของ

นกัเรยีนแต่ละบุคคลตำมศักยภำพให้มำกท่ีสดุ ผลกำรด�ำเนนิงำนทีผ่่ำนมำพบว่ำ นกัเรียน

มพีฒันำกำรท่ีดข้ึีนเป็นล�ำดบั

“คนบางคนนั้นอาจมีความสามารถน้อยหรือมากไม่เท่ากัน แต่ว่าส่วนที่ส�าคัญที่สุดคือ โอกาส เช่น 
โอกาสในการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุดควรจะเปิดโอกาส แต่ว่าความสามารถของคนที่จะรับ

โอกาสที่เปิดให้นั้นอาจจะไม่เท่ากัน แต่โอกาสก็ควรจะให้เท่าเทียมกัน”

การใช้ไอทเีพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ส่ือและอุปกรณ์ช่วยในการส่ือสาร

การใช้เทคโนโลยีส่ิงอำานวยความสะดวก
ช่วยในการใช้งานคอมพิวเตอร์

พระราชดำารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในงานสัมมนาและนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคนพิการ 

คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
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นอกจำกนีโ้ครงกำรฯ ได้ร่วมกับโรงเรยีนขยำยกำรด�ำเนนิงำน
ในกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรของนักเรียนที่มีข้อจ�ำกัดในกำร
สื่อสำรด้วยกำรพูดจำกโรงเรียนไปสู่ครอบครัวของนักเรียนผ่ำน
กำรจดัค่ำยกำรสือ่สำรเสรมิและทำงเลอืกอืน่ เพือ่ให้ผูป้กครองได้
เรียนรูก้ำรใช้เครือ่งช่วยในกำรสือ่สำรกับนกัเรยีนผ่ำนกิจกรรมในค่ำย 
และเป็นกำรส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้ใช้เครือ่งมอืช่วยในกำรสือ่สำร
ตลอดทัง้วันนอกจำกท่ีใช้ภำยในห้องเรยีน 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำาหรับนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว

ด้วยนกัเรยีนพกิำรทำงกำยและกำรเคลือ่นไหวในโรงเรยีนศรีสงัวำลย์ของมลูนธิอินเุครำะห์         
คนพกิำรฯ ส่วนใหญ่เป็นเด็กสมองพกิำร (Cerebral Palsy: CP) ซ่ึงมปัีญหำในกำรควบคมุกำรเคลือ่นไหว
ของร่ำงกำย เนือ่งจำกมอีำกำรเกรง็ของกล้ำมเนือ้ ไม่สำมำรถควบคุมกำรสัง่งำนกล้ำมเนือ้ได้ปกติ  
รวมทัง้อวยัวะทีใ่ช้ในกำรพดู จงึท�ำให้นกัเรยีนหลำยคนมคีวำมยำกล�ำบำกในเปล่งเสยีงพดู บำงคน  
ไม่สำมำรถพดูได้ ท�ำให้เกิดอปุสรรคในกำรสือ่สำรด้วยกำรพดูกับบุคคลต่ำงๆ ให้เข้ำใจได้

 โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่คนพกิำรตำมพระรำชด�ำรฯิ จงึร่วมกับโรงเรยีนศรสีงัวำลย์
ในกำรพฒันำทกัษะกำรสือ่สำรให้กับนกัเรยีนทีม่ข้ีอจ�ำกัดในกำรพดู โดยจดัหำโปรแกรมและอปุกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์ช่วยในกำรสือ่สำรส�ำหรับใช้เป็นเครือ่งช่วยในกำรสือ่สำรเสริม หรอืทดแทนกำรสือ่สำร
ด้วยกำรพูดให้กับนักเรียนที่ไม่สำมำรถสื่อสำรด้วยกำรพูดได้เข้ำใจ ตลอดจนจัดท�ำห้องกำรสื่อสำร
เสริมและทำงเลือกอื่น เพื่อใช้เป็นห้องในกำรผลิตเคร่ืองมือช่วยในกำรสื่อสำรและฝึกทักษะ          
กำรสื่อสำรให้กับนักเรียนที่มีข้อจ�ำกัดในกำรพูดตำมแนวทำงกำรสื่อสำรเสริมและทำงเลือกอื่น     
(Augmentative and Alternative Communication: AAC) พร้อมทัง้อบรมให้ครมูคีวำมรูแ้ละทกัษะในกำรใช้โปรแกรมและอปุกรณ์ช่วย
ในกำรสือ่สำร และเทคนคิกำรผลติเครือ่งมอืช่วยในกำรสือ่สำรอย่ำงง่ำย ได้แก่ กำรจดัท�ำกระดำนสือ่สำร สมดุภำพสือ่สำร กระดำน
อกัษร กระดำนค�ำศพัท์ เป็นต้น ส�ำหรับน�ำมำใช้ในกำรพฒันำทกัษะกำรสือ่สำรให้กับนกัเรยีน

นกัเรียนใช้สวิตช์พดูได้ช่วยในการสือ่สารและอ่านหนงัสอื

นกัเรียนและผูป้กครองเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการสือ่สารเสริมและทางเลอืกอืน่

นกัเรียนใช้กระดานสือ่สาร
ในการตอบคำาถาม

ผลการด�าเนินงาน

นักเรียนที่มีข้อจ�ำกัดในกำรสื่อสำรด้วยกำรพูด สำมำรถ

สือ่สำรกับครผููป้กครอง เพือ่นๆ และบุคคลอืน่ได้เข้ำใจมำกข้ึน รวม

ทัง้มส่ีวนร่วมในกำรท�ำกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับกำรสือ่สำรในช้ันเรยีน

ได้ดีข้ึน และส่งผลให้มผีลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนดีข้ึนเป็นล�ำดับ 
นักเรียนมีความสุขที่สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้
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การประยุกต์ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนสำาหรับนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว

โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่คนพกิำรตำมพระรำชด�ำรสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำร ีสนบัสนนุให้โรงเรียนศรสีงัวำลย์ของมลูนธิอินเุครำะห์คนพกิำรฯ น�ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกมำพฒันำศกัยภำพของนกัเรยีนพกิำรทำงกำยและ
กำรเคลือ่นไหวทีม่ข้ีอจ�ำกัดในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรพดู เนือ่งจำกมคีวำมยำกล�ำบำกในกำรควบคุม
กำรเคลือ่นไหวของร่ำงกำย แขนและมอืในกำรท�ำกิจกรรมกำรเรียน รวมทัง้กำรสือ่สำรด้วยกำรพดู 
โดยโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์จำกห้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก     
ในกำรใช้คอมพวิเตอร์ท่ีได้รบัพระรำชทำนจำกสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
มำเป็นเครือ่งมอืในกำรประยุกต์ใช้เพือ่พฒันำศกัยภำพของนกัเรยีน ตัง้แต่ปี 2538 จนถึงปัจจบุนั

 ในปี พ.ศ. 2550 โครงกำรฯ ได้สนบัสนนุคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กทีใ่ช้งำนแล้ว 

จ�ำนวน 40 เครือ่ง จำกหน่วยงำน National Institute of Information and 

Communications Technology Asia Research Center (NITC) ประเทศญ่ีปุน่ 

ให้กับนกัเรยีนโรงเรยีนศรสีงัวำลย์ฯ ทีม่ข้ีอจ�ำกัดในด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรพดู 

ได้ใช้เป็นเคร่ืองมอืส่วนตัวเพือ่ท�ำงำนในช้ันเรยีนหรอืท�ำกำรบ้ำน อ่ำนหนงัสอืทบทวน 

หรือใช้เพือ่สือ่สำรกับผูอ้ืน่ และในปี 2554 ได้สนบัสนนุคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กให้แก่

นกัเรยีนเพิม่เติมอกี จ�ำนวน 10 เครือ่ง  ปัจจบุนันกัเรยีนทีไ่ด้รับคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก

หลำยคนได้แสดงศักยภำพในกำรใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่ำงดี และสำมำรถร่วม          

กำรท�ำกิจกรรมในช้ันเรยีนได้ดข้ึีน

นักเรียนใช้ไอทีเป็นเครื่องมือช่วยในการทำางาน

นักเรียนได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
เป็นเครื่องมือช่วยเขียน ช่วยอ่าน และสื่อสาร

นักเรียนใช้ไอทีถ่ายภาพและตกแต่งด้วยโปรแกรม

นักเรียนเรียนรู้ผ่านสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ



126

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนกาวิละอนุกูล

โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศโรงเรียนกำวิละอนกูุลด�ำเนนิงำนมำต้ังแต่ปี 2545 ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยี

สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกมำพฒันำศกัยภำพในกำรเรยีนรู้ให้กับนกัเรยีนท่ีมคีวำมบกพร่องทำงสติปัญญำและนกัเรยีนออทิสตกิ โดยได้จดัท�ำ

ห้องคอมพวิเตอร์พระรำชทำนพร้อมมอบโปรแกรมสือ่คอมพวิเตอร์ช่วยสอนและเทคโนโลยีสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกช่วยในกำรใช้คอมพวิเตอร์ 

จดัท�ำห้องเรียนไอทต้ีนแบบส�ำหรับนกัเรยีนทีม่คีวำมบกพร่องทำงสตปัิญญำและนกัเรยีนออทสิตกิ ทีใ่ช้เทคโนโลยีสำรสนเทศบูรณำกำรกับ

กำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบโครงงำน (Project-Based Learning) ส�ำหรบันกัเรียนกลุม่เรยีนได้ และกำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบ

กิจกรรมสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ (Activity-Based Learning) ส�ำหรบันกัเรยีนกลุม่ฝึกได้ พร้อมทัง้จดัท�ำห้องกำรสือ่สำรเสริมและทำงเลอืก

อืน่เพือ่ฝึกทกัษะกำรสือ่สำรให้กับนกัเรียนทีค่วำมบกพร่องในกำรสือ่สำร ตลอดจนผลติสือ่ส�ำหรบัช่วยส่งเสรมิทกัษะกำรสือ่สำร กำรปรับ

พฤติกรรมและกำรเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีน พร้อมทัง้จดัอบรมให้ควำมรูแ้ก่คร ูและมกีำรติดตำมประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนเป็นประจ�ำทกุปี

การใช้สื่อไอทีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน

การจัดกิจกรรมการสอนแบบสร้างเสริมประสบการณ์

การจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

โครงการฯ ร่วมกับครูและผู้ปกครองร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ให้กับนักเรียนออทิสติกผ่านค่ายการเรียนรู้สำาหรับนักเรียนออทิสติก

จดันทิรรศการกับหน่วยงานอืน่         
และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
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โครงการพัฒนาสื่อการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น

โรงเรยีนกำวลิะอนกูุลได้รบัพระมหำกรณุำธิคุณเข้ำร่วมโครงกำรพฒันำสือ่กำรสือ่สำรเสรมิและทำงเลอืกอืน่ (Augmentative and 

Alternative Communication: AAC) ต้ังแต่ปี 2537 โดยได้รับกำรสนบัสนนุวัสดุอปุกรณ์ในกำรผลติสือ่ กำรอบรมให้ควำมรูแ้ก่ครู                 

ผูป้กครอง และมกีำรตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนือ่ง โรงเรยีนได้พฒันำสือ่ส�ำหรับช่วยเสรมิศกัยภำพในกำรสือ่สำรให้กับนกัเรยีน

ทีม่คีวำมบกพร่องทำงสติปัญญำและออทสิติกท่ีมปัีญหำในกำรสือ่สำรหลำกหลำยรูปแบบ ทัง้สือ่ AAC และกำรใช้เทคนคิกำรแลกเปลีย่น

ภำพเพือ่กำรสือ่สำร (PECS:  Pictures Exchange Communication System) ส�ำหรับช่วยในกำรสือ่สำรกับบุคคลต่ำงๆ ให้เกิดควำมเข้ำใจ 

และสือ่กลวิธกีำรรับรูผ่้ำนกำรมอง (Visual Strategies) ส�ำหรบัช่วยปรับพฤตกิรรมไม่พงึประสงค์ สือ่ไอทแีละสือ่อย่ำงง่ำยประกอบกำรเรียนรู้ 

รวมท้ังกำรสนบัสนนุกำรท�ำวิจยัทีเ่ป็นผลจำกกำรด�ำเนนิงำน AAC 

สื่อและอุปกรณ์ช่วย              
ในการสื่อสารและปรับพฤติกรรม

โครงการฯ ร่วมกับครูและผู้ปกครองร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ให้กับนักเรียนออทิสติกผ่านค่ายการเรียนรู้สำาหรับนักเรียนออทิสติก

นักเรียนกำาลังใช้      
สวิตช์พูดได้      

ช่วยตอบคำาถาม

นกัเรียนทีไ่ด้รบักำรพฒันำทกัษะกำรสือ่สำรจำกกำรใช้สือ่ AAC ประกอบหน่วยกำรเรยีนรู้ มทีกัษะด้ำนข้อมลู ด้ำนสติปัญญำ  

ด้ำนควำมคดิสร้ำงสรรค์ และด้ำนกำรปฏบัิติงำนดข้ึีน นอกจำกนัน้ผลกำรใช้สือ่ในกำรปรบัพฤติกรรมพบว่ำ นกัเรียนลดพฤติกรรมทีไ่ม่พงึ

ประสงค์ลงได้ ท�ำให้มสีมำธใินกำรปฏบัิตงิำนดข้ึีน ปฏบัิติตำมกฎกติกำได้ รูจ้กักำรรอคอย และปรับตัวในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ดีข้ึน ส่วนครู

และผูป้กครองน�ำควำมรู้จำกกำรอบรมร่วมผลติสือ่ AAC และน�ำไปใช้ในกำรพฒันำนกัเรียน ครูได้พฒันำตนเองโดยกำรศึกษำดูงำน         

แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเผยแพร่งำน AAC อย่ำงต่อเนือ่ง

   นักเรียนกำาลังทำาขนมปังปิ้ง               
ตามขั้นตอนในตารางรูปภาพ

นกัเรยีนกำาลงัใช้                     
ภาพเพือ่การสือ่สาร            

ช่วยในการสือ่สารบอกความต้องการ

ผลการดำาเนินงาน

จดันทิรรศการกับหน่วยงานอืน่         
และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
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ค่ายการเรียนรู้นักเรียนออทิสติก

โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่คนพกิำรภำยใต้โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำรสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี ร่วมกับโรงเรยีนกำวิละอนกูุล จงัหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงำนภำยใต้โครงกำรฯ อกี 2 หน่วยงำน คือ ศูนย์เครำะห์

บุคคลปัญญำอ่อนภำคเหนอื จงัหวัดเชียงใหม่ และหอผูป่้วยจติเวชเด็ก โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ ในกำรจดักิจกรรม “ค่ำยกำรเรยีนรู้

ส�ำหรับนกัเรียนออทสิติก” โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่เปิดโอกำสให้นกัเรยีนออทสิติกพร้อมครอบครัว คณะคร ูและเจ้ำหน้ำทีข่องทัง้ 3 หน่วยงำน 

ได้ใช้ชวิีตร่วมกัน ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เพือ่เรยีนรู้เทคนคิต่ำงๆ ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิทกัษะกำรสือ่สำร และกำรพฒันำกำรเรยีนรู้ทีเ่หมำะสม

แก่นักเรียนออทิสติก อีกท้ังยังเปิดโอกำสให้บุคลำกรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ เป็นกำรถ่ำยทอด           

ควำมรู้จำกโรงเรียนไปสูค่รอบครวัทีด่แูลนกัเรยีนออทสิติกเพือ่ส่งเสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทักษะกำรสือ่สำรให้นกัเรียนออทิสตกิท้ังทีโ่รงเรยีน

และทีบ้่ำนอย่ำงต่อเนือ่ง  

ครูใช้ตารางเวลาบอกกจิกรรมทีเ่กิดข้ึนในค่าย                                     
เพือ่ให้นกัเรียนเข้าใจและร่วมกิจกรรมค่ายได้ดีข้ึน

ครใูช้ตารางกิจกรรมในการแนะนำาข้ันตอน             
การทำากิจกรรมฐานแก่นกัเรยีน 

ผลงานตกแต่งกรอบรูปของนกัเรยีน            
ทำาเองด้วยความภาคภมูใิจ

นกัเรยีนสามารถสือ่สารได้                  
ด้วยเคร่ืองมอืท่ีจดัเตรยีมไว้

นกัเรยีนช่วยกันสรปุความรู้ทีไ่ด้จากทำา              
กิจกรรมในฐานกิจกรรม

ทีผ่่ำนมำได้จดัค่ำยไปแล้ว จ�ำนวน 2 คร้ัง ในปี พ.ศ. 2553 และ 2554 พบว่ำ คร ูผูป้กครอง และเดก็นกัเรียนออทสิตกิมคีวำม

สมัพนัธ์ในกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นอย่ำงด ี และผูป้กครองหลำยคนเข้ำใจกระบวนกำรกำรสือ่สำรและกำรปรบัพฤติกรรมของเดก็ออทสิติก    

มำกย่ิงข้ึน โดยโรงเรยีนกำวิละอนกูุลได้ขยำยผลกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนือ่ง มกีำรจดักิจกรรมค่ำยกับนกัเรยีนและครอบครวันกัเรยีนอืน่ๆ 

ในโรงเรียน

รอยย้ิมแห่งความสขุ...ทีไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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1. จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารการจดักจิกรรมวทิยาศาสตร์ให้

กบัครสูอนวทิยาศาสตร์ในโรงเรยีนโสตศกึษาเพือ่ให้ครูได้รบัควำมรู้

เก่ียวกับเทคนคิ วิธีกำร และกระบวนกำรจดักิจกรรมวิทยำศำสตร์ 

อภปิรำย ระดมควำมคิด วิพำกษ์และปรบัวิธกีำรจดักิจกรรมให้

เหมำะสมกับนกัเรยีนท่ีมคีวำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน รวมท้ังจดัท�ำ

แผนกำรจัดกิจกรรมและสื่อกำรสอน โดยน�ำนักเรียนท่ีมีควำม

บกพร่องทำงกำรได้ยินมำเข้ำร่วมอบรมเพือ่เป็นกลุม่ตวัอย่ำง

ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำริสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีได้รเิร่ิมจดัท�ำค่ำยวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีส�ำหรับนกัเรียนทีม่คีวำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน ร่วมกับองค์กำรพพิธิภณัฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.) วิทยำลยัรำชสดุำ 

มหำวิทยำลยัมหิดล ส�ำนกับรหิำรงำนกำรศึกษำพเิศษ กระทรวงศกึษำธกิำร และฝ่ำยบริหำรค่ำยวทิยำศำสตร์ ส�ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชำต ิ(สวทช.) มำต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 เพือ่สร้ำงเสรมิประสบกำรณ์ในกำรจดักิจกรรมวิทยำศำสตร์  กำรถ่ำยทอดเนือ้หำ 

เทคนคิและกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน และกำรพฒันำสือ่กำรเรียนกำรสอนทำงวิทยำศำสตร์ท่ีเหมำะสมให้กับคณะครูและนกัเรียน

ทีบ่กพร่องทำงกำรได้ยิน โดยมโีรงเรียนโสตศกึษำภำยใต้โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำรฯิ เข้ำร่วมเป็นโรงเรยีนแกนน�ำใน

กำรจดักิจกรรมค่ำย จ�ำนวน 8 โรงเรยีนและมโีรงเรยีนโสตศกึษำในสงักัดส�ำนกับริหำรงำนกำรศกึษำพเิศษอืน่ท่ัวประเทศเข้ำร่วมกิจกรรม

ค่ำยฯ ปัจจบัุนโครงกำรฯ ได้จดักิจกรรมค่ำยมำแล้ว จ�ำนวน 5 คร้ัง ส�ำหรับกำรด�ำเนนิงำนในปี พ.ศ. 2556 – 2557 ได้รบัทุนสนบัสนนุ

กำรจดักิจกรรมค่ำยจำกส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ (สสส.)  

 รูปแบบกิจกรรม

คณะครกูำาลงัเรียนรูกิ้จกรรมวิทยาศาสตร์                                       
สำาหรับมาจดักิจกรรมให้นกัเรยีนในค่าย

นกัเรยีนกำาลงัทำากิจกรรมวิทยาศาสตร์ “เรอืดินนำา้มนั”                             
เพือ่เรยีนรูเ้รือ่งแรงลอยตัว

นกัเรยีนกำาลงัทำากิจกรรมวิทยาศาสตร์ “สิง่เลก็ๆ ท่ีเรยีกว่าเซลล์”                         
เพือ่เรียนรูเ้รือ่งเซลล์พชืและเซลล์สตัว์

นกัเรยีนกำาลงัทำากิจกรรมวิทยาศาสตร์ “สารละลายสร้างสขุ” 
เพือ่เรียนรูเ้รือ่งการละลายของสาร

2 จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีครูสอนวิทยำศำสตร์ที่ผ่ำนกำรอบรม      

(ตำมข้อ1) เป็นวิทยำกรในกำรจดักิจกรรมวิทยำศำสตร์ 
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ผลทีเ่กดิข้ึนกบันักเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม

นกัเรยีนได้รับควำมรูท้ำงวิทยำศำสตร์จำกกิจกรรมและมทัีกษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์จำกกำรลงมอืปฏบัิติด้วยตนเอง รูจ้กั

กำรท�ำงำนเป็นทมี เกิดควำมรักและช่ืนชมในวิทยำศำสตร์สร้ำงเจตคติทีดี่ต่อวิทยำศำสตร์ให้กับนกัเรยีน  

ผลทีเ่กดิข้ึนกบัครทูีเ่ข้าร่วมกจิกรรม

ครไูด้รบัควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรจดักิจกรรมวิทยำศำสตร์ พร้อมท้ังได้แนวทำงกำรพฒันำสือ่ประกอบกำรสอนทีเ่หมำะสม

และสอดคล้องกับศกัยภำพในกำรเรียนรู้ของนกัเรยีนทีม่คีวำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน สำมำรถน�ำควำมรู้ทีไ่ด้รบัมำประยุกต์ใช้ในกำรจดักำร

เรยีนกำรสอน และสำมำรถขยำยผลให้กับคณะครูในโรงเรยีนได้แนวทำงกำรจดักำรเรียนกำรสอนต่อไป

 ผลการดำาเนินงาน

 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน

ผลจำกกำรจดักิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์ส�ำหรับนกัเรียนทีบ่กพร่องทำงกำรได้ยินทีผ่่ำนมำ สำมำรถสรปุเทคนคิกำรจดักำรเรยีน          
กำรสอนวิทยำศำสตร์ให้กับนกัเรยีนทีบ่กพร่องทำงกำรได้ยิน ดังนี้  

1. ข้ันตอนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทีเ่อือ้ต่อกำรเรยีนรู้ของนกัเรยีนทีม่คีวำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน ควรให้ควำมส�ำคัญ 

  กับล�ำดับ ข้ันตอน โดยเฉพำะในกำรปฏบัิตกิำรทดลองหรือกำรท�ำกิจกรรม ให้ตรงตำมข้ันตอนทีจ่ะปฏบัิติและทดลองก่อนน�ำ 

   ไปใช้จริง

2. จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนจำกสิง่ทีใ่กล้ตัว ในชีวิตประจ�ำวัน ท�ำให้นกัเรยีนเห็นคณุค่ำของกำรเรยีนรู ้สำมำรถสร้ำงควำมรู ้

  และเจตคติทีดี่ต่อวิทยำศำสตร์ให้กับนกัเรียน 

3. ครคูวรใช้ภำพทีส่ือ่ควำมหมำยตรงกับเนือ้หำ และมคีรูล่ำมภำษำมอือธบิำยภำษำมอืเพือ่ให้นกัเรยีนสำมำรถเช่ือมโยงประสบกำรณ์

เข้ำสูบ่ทเรยีน และตรวจสอบควำมเข้ำใจของนกัเรียนอกีครัง้ โดยมข้ีอตกลงกำรใช้ค�ำศพัท์ภำษำมอืวทิยำศำสตร์กับนกัเรยีนก่อน

เข้ำสูบ่ทเรียนเพือ่ให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกัน
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4. ควรอธบิำยวิธกีำรปฏบัิติกิจกรรม โดยใช้สือ่กำรสอนทีช่่วยลดข้อจ�ำกัดด้ำนภำษำของนกัเรียนท่ีมคีวำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน     

มภีำพประกอบท่ีสือ่ควำมหมำยชัดเจน พร้อมทัง้มคีรูล่ำมภำษำมอือธิบำยในแต่ละข้ันตอนร่วมไปกับกำรอธบิำยของครู ด�ำเนนิ

กำรสำธติกำรท�ำกำรทดลองไปทลีะข้ันตอน และสรุปภำพรวมอกีครัง้ เพือ่ให้นกัเรยีนเข้ำใจข้ันตอนกำรปฏบิติักิจกรรม และ    

มีคู่มือกำรปฏิบัติกิจกรรมที่มีภำพประกอบอย่ำงละเอียด มีข้อควำมบรรยำยที่สั้นและกระชับ และมีแบบบันทึกผลกิจกรรม     

เพือ่ให้นกัเรียนสำมำรถทบทวนได้ขณะทีป่ฏบัิติกิจกรรม 

5. ส�ำหรบัข้ันสรุปผลกำรท�ำกิจกรรม  เมือ่นกัเรยีนท�ำกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้นกัเรยีนช่วยกันสรุปผลทีไ่ด้จำกกำรทดลองว่ำ    

เกิดอะไรข้ึน เช่น มกีำรเปลีย่นแปลงของสำรทำงกำยภำพหรือทำงเคมใีนข้ันตอนใดบ้ำง 

6. ให้มกีำรเช่ือมโยงควำมรูกั้บประสบกำรณ์ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น น�ำควำมรู้เร่ืองกำรเปลีย่นแปลงของสำรไปอธบิำยกับสิง่ทีเ่ห็น
ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น กำรใช้น�ำ้ยำล้ำงห้องน�ำ้ส�ำหรับกัดกร่อนหรอืท�ำปฏกิิรยิำกับสิง่สกปรกในห้องน�ำ้ 

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว   

ด้วยข้อจ�ำกัดในกำรเคลือ่นไหวของนกัเรียนทีม่คีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและกำรเคลือ่นไหว โดยเฉพำะนกัเรียนทีม่คีวำมยำกล�ำบำก

ในควบคุมกำรใช้แขนและมอืในกำรท�ำกิจกรรม เนือ่งจำกมอีำกำรเกร็งหรือมอีำกำรอ่อนแรงของกล้ำมเนือ้ หรอืปรำศจำกแขนและมอื             

อำจส่งผลต่อควำมยำกล�ำบำกในกำรท�ำกิจกรรมวิทยำศำสตร์ ทีส่่วนใหญ่เก่ียวข้องกับกำรใช้แขนและมอืวิทยำศำสตร์เป็นเนือ้หำท่ีส�ำคญั

และเป็นสิง่ทีน่กัเรยีนควรได้เรยีนและได้ลงมอืปฏบัิต ิเนือ่งจำกเรือ่งรำวในชีวิตประจ�ำวันเก่ียวข้องกับวิทยำศำตร์ และวิทยำศำสตร์ยังเป็น

พืน้ฐำนวชิำท่ีส�ำคัญในกำรเรยีนต่อระดบัสงูข้ึน

ดงันัน้โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี โดยศนูย์เทคโนโลยี

อเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชำต ิ(เนคเทค) ส�ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) เห็นควำมส�ำคญัของ

กำรจัดกิจกรรมวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและกำรเคลื่อนไหว จึงได้ริเร่ิมกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีส�ำหรบันกัเรียนทีม่คีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและกำรเคลือ่นไหวร่วมกับส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ (สสส.) 

องค์กำรพพิธิภณัฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำต ิ(อพวช.) ส�ำนกับรหิำรงำนกำรศกึษำพเิศษ กระทรวงศกึษำธกิำร และฝ่ำยบริหำรค่ำยวิทยำศำสตร์ 

สวทช. มำต้ังแต่ปี 2556 เพือ่สร้ำงเสรมิประสบกำรณ์ในกำรจดักิจกรรมวิทยำศำสตร์ กำรถ่ำยทอดเนือ้หำ เทคนคิและกระบวนกำรจดั 

กำรเรยีนกำรสอน และกำรพฒันำสือ่กำรเรยีนกำรสอนทำงวิทยำศำสตร์ทีเ่หมำะสมให้กับคณะครแูละนกัเรยีนทีม่คีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำย

และกำรเคลือ่นไหว ปัจจบุนั โครงกำรฯ ได้จดักิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์ฯ ไปแล้ว 3 ครัง้ (กรกฎำคม 2556 มนีำคม 2557 ธนัวำคม 2557) 

มนีกัเรียนทีม่คีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและกำรเคลือ่นไหว พร้อมครทูีส่อนวิทยำศำสตร์และครูทีเ่ก่ียวข้องจำกโรงเรียนทีจ่ดักำรเรียน         

กำรสอนนกัเรียนทีม่คีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและกำรเคลือ่นไหว จ�ำนวน 4 โรงเรียนทัว่ประเทศเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยวทิยำศำสตร์ฯ 

 รูปแบบกิจกรรม

กำรจดักิจกรรมภำยในค่ำย เน้นให้นกัเรยีนท่ีมคีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและกำรเคลือ่นไหวได้เรยีนรูวิ้ทยำศำสตร์จำกนกัวิทยำศำสตร์

ระดบัประเทศ ทีม่ำจดักิจกรรมและถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ให้กับนกัเรยีน ประกอบด้วย วิทยำกรจำกฝ่ำยบรหิำรค่ำยวิทยำศำสตร์ 

สวทช. องค์กำรพพิธิภณัฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำต ิ และโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำรสิมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ  

สยำมบรมรำชกุมำร ี ในแต่ละกิจกรรมได้มกีำรปรบักระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ละสือ่ประกอบกำรท�ำกิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์ให้เหมำะสม

กับศกัยภำพในกำรเรียนรู้และควำมสำมำรถในกำรท�ำกิจกรรมของนกัเรยีนทีม่คีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและกำรเคลือ่นไหว โดยมุง่เน้น

กำรพฒันำทักษะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ผ่ำนกำรทดลองและกำรลงมอืปฏบัิติด้วยตนเอง 
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นกัเรยีนกำาลงัเพลดิเพลนิไปกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “โลกไม่อยู่นิง่”                                                   
ซ่ึงได้เรียนรู้เก่ียวกับโครงสร้างของโลกและปรากฏการเปลีย่นแปลงของโลกในสภาวะต่างๆ 

นกัเรยีนกำาลงัสนกุกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “ระบบนเิวศ”                    
ทำาให้ได้เรยีนรูค้วามสมัพนัธ์ของสิง่มชีีวิตในธรรมชาติ

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ “ใบพชืกับความลบัทีซ่่อนอยู่”                         
เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรียนรู้สิง่ต่างๆ ท่ีอยู่ในใบพชืทีพ่บเห็นในชีวิตประจำาวัน

ผลทีเ่กดิข้ึนกบันักเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม

จำกกำรประเมนิโดยกำรสงัเกตพฤติกรรมนกัเรยีนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ใบงำนของนกัเรยีนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในฐำนกำร

เรยีนรูต่้ำงๆ รวมทัง้แบบประเมนิผลกำรจดักิจกรรม ผลทีเ่กิดข้ึนกับนกัเรยีนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม มดีงันี้

1. นกัเรยีนได้รบัควำมรูวิ้ทยำศำสตร์จำกกิจกรรม และมทีกัษะกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์จำกกำรลงมอืปฏบัิตด้ิวยตนเอง                                                                                                       

      2. นกัเรียนรู้จกักำรท�ำงำนร่วมกับผูอ้ืน่ กำรท�ำงำนเป็นทีม รูจ้กับทบำทในกำรเป็นผูน้�ำและผูต้ำมทีดี่ 

3. เกิดควำมรกัและช่ืนชมในวิทยำศำสตร์ สร้ำงเจตคติทีดี่ต่อวิทยำศำสตร์ให้กับนกัเรยีน นกัเรยีนมคีวำมกระตือรอืร้นในกำรท�ำ

   กิจกรรม อยำกเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์มำกข้ึน

ผลการดำาเนินงาน
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1. คณะคร ูวิทยำกร ได้มกีำรศกึษำเรียนรูเ้กิดเทคนคิและกระบวนกำรกำรถ่ำยทอดควำมรูท้ำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ให้กับนกัเรียน     
ทีม่คีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและกำรเคลือ่นไหวจำกประสบกำรณ์จรงิได้ดย่ิีงข้ึน 

2. กิจกรรมทีจ่ดัในค่ำยวิทยำศำสตร์น�ำเรือ่งรำวจำกกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันและสิง่ทีอ่ยู่ใกล้ตวัมำอธบิำยตำมหลกัวิทยำศำสตร์ ท�ำให้
นักเรียนเรียนด้วยควำมสนุก เข้ำใจง่ำย เป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียน ท�ำให้นักเรียนเห็นคุณค่ำของกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และมคีวำมกระตอืรอืร้นท่ีอยำกจะเรยีนรูม้ำกย่ิงข้ึน 

3. สือ่กำรเรยีนกำรสอนส�ำหรับนกัเรียนทีม่คีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและกำรเคลือ่นไหว ควรออกแบบให้นกัเรียนทีม่ข้ีอจ�ำกัด     
ในแขนและมอืสำมำรถหยิบจบัได้ง่ำย หรอืปรับให้ใช้ส่วนอืน่ของร่ำงกำยช่วยในกำรท�ำกิจกรรมด้วยตนเองได้สะดวกข้ึนพร้อมกันนี้
ควรปรบัโต๊ะและเก้ำอี ้ รวมทัง้สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพในห้องปฏบิตักิำรทำงวิทยำศำสตร์ให้เกิดควำมสะดวกต่อกำรเข้ำ
ถึงกำรท�ำกิจกรรมของนกัเรยีนทีใ่ช้รถเข็นหรอืเคร่ืองช่วยเดนิต่ำงๆ 

มกีารปรับสือ่ประกอบการทำากิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีช่วยให้นกัเรยีนสามารถทำากิจกรรมด้วยตนเองได้สะดวกข้ึน

ผลทีเ่กดิข้ึนกบัครทูีเ่ข้าร่วมกจิกรรม

1. ได้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรจดักิจกรรมวิทยำศำสตร์ส�ำหรบันกัเรยีนทีม่คีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและกำรเคลือ่นไหว       

โดยวทิยำกรทีม่คีวำมเช่ียวชำญด้ำนสือ่ทีเ่หมำะสมกับคนพกิำร และวิทยำกรทีม่คีวำมเช่ียวชำญในกำรจดักิจกรรมวทิยำศำสตร์

2. ได้แนวทำงกำรพัฒนำสื่อประกอบกำรสอนที่เหมำะสม สอดคล้องกับกำรเรียนรู้และควำมสำมำรถในกำรท�ำกิจกรรมของ

นกัเรยีนทีม่คีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและกำรเคลือ่นไหว

3. ได้เครือข่ำยควำมร่วมมอืของครูในโรงเรียนทีจ่ดักำรเรียนกำรสอนนกัเรียนทีม่คีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและกำรเคลือ่นไหว 

เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนวิทยำศำสตร์

4.  สำมำรถน�ำควำมรูท้ีไ่ด้รับมำประยุกต์ใช้ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน และสำมำรถขยำยผลให้กับคณะครใูนโรงเรยีนได้แนวทำง

กำรจดักำรเรยีนกำรสอนต่อไป

องค์ความรู้ที่ ได้จากการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

วิทยำศำสตร์เป็นเรือ่งรำวเก่ียวกับธรรมชำติของโลกซ่ึงมกีำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ เรำทุกคนจ�ำเป็นต้องเรยีนรู้เพือ่สำมำรถเผชิญ

กับสถำนกำรณ์ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงไป โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในกลุม่เดก็ทีม่คีวำมบกพร่องทำงสติปัญญำควรทีจ่ะได้สมัผสัและเรยีนรูเ้ร่ือง

วิทยำศำสตร์ เพรำะวทิยำศำสตร์เป็นสิง่ทีอ่ยู่รอบตัวของเดก็ในชีวิตประจ�ำวัน  ซ่ึงจะช่วยให้เดก็เข้ำใจเหตกุำรณ์ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงไปของ

ธรรมชำติและปรบัใช้ในกำรด�ำรงชีวิตในสงัคมต่อไป 

โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยศูนย์เทคโนโลยี

อเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชำต ิ ส�ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำต ิ (สวทช.) เห็นควำมส�ำคัญของกำรจดั

กิจกรรมวิทยำศำสตร์ให้กับนกัเรียนท่ีมคีวำมบกพร่องทำงสตปัิญญำ จงึได้ริเร่ิมกำรจดัค่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส�ำหรับนกัเรียนท่ีมี

ควำมบกพร่องทำงสตปัิญญำ ในปี 2556 ร่วมกับส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ (สสส.)  องค์กำรพพิธิภณัฑ์วิทยำศำสตร์

แห่งชำต ิ (อพวช.) ส�ำนกับริหำรงำนกำรศกึษำพเิศษ กระทรวงศึกษำธกิำร และฝ่ำยบรหิำรค่ำยวิทยำศำสตร์ สวทช. เพือ่สร้ำงเสริม

ประสบกำรณ์ในกำรจดักิจกรรมวิทยำศำสตร์ กำรถ่ำยทอดเนือ้หำ เทคนคิและกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน และกำรพฒันำสือ่กำรเรียน

กำรสอนทำงวิทยำศำสตร์ท่ีเหมำะสมให้กับคณะครูและนกัเรียนท่ีมคีวำมบกพร่องทำงสตปัิญญำ 

 รูปแบบกิจกรรม

กำรจดัค่ำยวิทยำศำสตร์ฯ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมพฒันำครูผูส้อน และกิจกรรมพฒันำนกัเรยีนทีม่คีวำมบกพร่อง

ทำงสติปัญญำ ดงัมรูีปแบบกำรด�ำเนนิงำนดังนี้ 

การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ส�าหรบันักเรยีนทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญา 

กิจกรรมพฒันำครแูกนน�ำจำกโรงเรยีนทีจ่ดักำรเรยีนกำรสอนนกัเรียนทีม่คีวำมบกพร่องทำงสติปัญญำ จ�ำนวน 9 โรงเรียน โดยมี

วัตถุประสงค์เพือ่ให้ครูได้รับควำมรูเ้ก่ียวกับเทคนคิ วิธกีำร และกระบวนกำรจดักิจกรรมวิทยำศำสตร์ ร่วมกันอภปิรำย ระดมควำมคดิ 

วิพำกษ์และปรบัวิธกีำรจดักิจกรรมให้เหมำะสมกับนกัเรยีนท่ีมคีวำมบกพร่องทำงสติปัญญำ พร้อมทัง้ร่วมกันเตรียมกำรจดักิจกรรมค่ำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส�ำหรับนกัเรียนทีม่คีวำมบกพร่องทำงสตปัิญญำ ในกำรปรบัเนือ้หำหลกัสตูรกิจกรรมและกำรจดัท�ำสือ่อปุกรณ์

ประกอบกำรท�ำกิจกรรมให้สอดคล้องกับศกัยภำพในกำรเรยีนรูแ้ละกำรท�ำกิจกรรมของนกัเรยีนทีม่คีวำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 



136

การจดักจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์และนักเรยีนทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญา  

โดยมคีรแูกนน�ำทีเ่ป็นครูวิทยำศำสตร์หรือท่ีเก่ียวข้องกับกำรสอนวิทยำศำสตร์ทีผ่่ำนกำรอบรมเชิงปฏบัิติกำรเป็นวิทยำกรในกำรจดั

กิจกรรมวิทยำศำสตร์ภำยในค่ำย ซ่ึงกิจกรรมในค่ำยได้ใช้ “กิจกรรมบ้ำนนกัวิทยำศำสตร์” มำจดักิจกรรมกับนกัเรยีนทีม่คีวำมบกพร่องทำง

สตปัิญญำ เนือ่งจำกเป็นกิจกรรมทีง่่ำยและเช่ือมโยงกับเหตุกำรณ์ทีน่กัเรียนสมัผสัในชีวิตประจ�ำวันได้ดี รวมท้ังใช้เทคนคิกลวิธกีำรรับรู้    

ผ่ำนกำรมอง (Visual strategies) ในกำรใช้รูปภำพเพือ่ก�ำหนดข้อตกลงและข้ันตอนในกำรท�ำกำรทดลอง เพือ่สือ่สำรให้นกัเรยีนเข้ำใจ 

ข้ันตอนในกำรท�ำกิจกรรม สำมำรถลงมอืปฏบัิตติำมและมส่ีวนร่วมในกำรท�ำกิจกรรมได้ดีข้ึน

กิจกรรมเทอร์นาโดในขวดแก้วเพือ่ให้นกัเรยีนได้เรียนรู้เร่ืองการหมนุของพายุ 
โดยครใูช้ตารางรูปภาพบอกข้ันตอนในการทำากิจกรรมให้นกัเรียนเข้าใจ

นกัเรียนกำาลงัเรยีนรู้                                        
เรือ่งแรงดันอากาศ

นกัเรยีนกำาลงัทดลองเรือ่งไฟฟ้าสถิตจากกิจกรรมลกูโป่งติดหนบึ นกัเรยีนกำาลงัทดลองเรือ่งอากาศในอณุหภมูทิีแ่ตกต่างกัน

ผลการดำาเนินงาน

ผลทีเ่กดิข้ึนกบันักเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม

นกัเรยีนสำมำรถท�ำกิจกรรมวิทยำศำสตร์ได้ด้วยตนเองผ่ำนขบวนกำรปรบักิจกรรมให้ง่ำยต่อกำรเรียนรู้ รูจ้กักำรท�ำงำนร่วมกับผูอ้ืน่ 

มีควำมกระตือรือร้นในกำรท�ำกิจกรรมและมีสมำธิในกำรร่วมกิจกรรมได้ดี สำมำรถอธิบำยปรำกฏกำรณ์ในชีวิตประจ�ำวันเชื่อมโยงกับ     

กำรทดลองวิทยำศำสตร์ทีไ่ด้ลงมอืปฏบัิตด้ิวยตนเองได้เข้ำใจมำกข้ึน  
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ผลทีเ่กดิข้ึนกบัครทูีเ่ข้าร่วมกจิกรรม

ครูได้ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรจดักิจกรรมวทิยำศำสตร์ส�ำหรับนกัเรยีนท่ีมคีวำมบกพร่องทำงสติปัญญำ รวมทัง้ได้รบัแนวทำง

ในกำรปรบักิจกรรมและกำรพฒันำสือ่ประกอบกำรสอนทีเ่หมำะสมและสอดคล้องต่อศกัยภำพในกำรเรียนรู้ของนกัเรียนทีม่คีวำมบกพร่อง

ทำงสติปัญญำ ตลอดจนได้สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมอืของครใูนกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนวทิยำศำสตร์ สำมำรถ

น�ำควำมรู้ทีไ่ด้รับมำประยุกต์ใช้ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน และสำมำรถขยำยผลควำมรูใ้ห้กับคณะครูอืน่ทีเ่ก่ียวข้องในโรงเรยีนต่อไป

องค์ความรู้ทีได้รับจากกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ผลจำกกำรจัดกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์ส�ำหรับนักเรียนที่บกพร่องสติปัญญำที่ผ่ำนมำ สำมำรถสรุปเทคนิคกำรจัดกำรเรียน      
กำรสอนวิทยำศำสตร์ให้กับนกัเรยีนท่ีบกพร่องทำงสติปัญญำ ดังนี้

2. จดัมมุประสบกำรณ์โดยใช้รปูภำพหรือของจรงิเพือ่ให้เดก็ได้สงัเกตสิง่ทีต้่องกำรให้ศกึษำ และก�ำหนดปัญหำหรือข้อสงสยัจำก
สิง่ทีศ่กึษำ

1. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนจำกสิ่งท่ีใกล้ตัวในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้นักเรียนสำมำรถเช่ือมโยงกิจกรรมวิทยำศำสตร์กับ      
สิง่แวดล้อมรอบตวัได้ 
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3. มีคู่มือกำรปฏิบัติกิจกรรมที่มีภำพประกอบอย่ำงละเอียด มีข้อควำมบรรยำยท่ีสั้นและกระชับ และมีแบบบันทึกผลกิจกรรม 

  เพือ่ให้นกัเรียนสำมำรถทบทวนได้ขณะทีป่ฏบัิติกิจกรรม 

4. ใช้กลวิธกีำรรบัรู้ผ่ำนกำรมองในกำรก�ำหนดข้อตกลง ล�ำดับข้ันตอนกำรท�ำกิจกรรม หรือกำรบอกข้อมลูต่ำงๆ เพือ่สือ่สำรให้

นกัเรยีนเข้ำใจง่ำยข้ึน เช่น กำรจดัท�ำตำรำงรปูภำพแตกกิจกรรมเป็นข้ันตอนย่อย เพือ่สือ่สำรให้นกัเรียนเข้ำใจกำรปฏบัิตกิิจกรรม

และมสีมำธิในกำรท�ำกิจกรรมร่วมได้ดข้ึีน 

5. ท�ำกำรทดลองและตรวจสอบปัญหำ

6. สรปุองค์ควำมรูเ้ป็นผงัควำมคิด โดยกรณทีีเ่ดก็เขียนไม่ได้ให้ใช้รปูภำพมำติดแทน

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

V:
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V:
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเด็กป่วยในโรงพยาบาล

“วอร์ดเด็กป่วยนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุเคราะห์ส่งครูการศึกษาพิเศษเข้ามาช่วย
ในสมัยนั้นมีคนไข้เยอะ ครูการศึกษาพิเศษคนเดียววิ่งตามเตียงต่างๆ ก็ไม่พอ เราก็ฉุกคิดขึ้นมาว่า
ถ้ามพีวกอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ให้เด็กศกึษาด้วยตัวเอง แล้วครมูาเป็นผู้แนะน�าจะดีไหม เพราะว่าทีจ่รงิแล้ว

การสอนวิชาต่างๆ กับการรู้จักใช้สื่อ การอบรมการใช้สื่อง่ายกว่าการอบรมให้รู้เนื้อวิชา”
พระราชดำารัสจาก

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคม” 
ในงาน 12 ปี รัตนราชสุดา สารสนเทศ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่เด็กป่วยในโรงพยำบำลมวัีตถุประสงค์เพือ่ให้เด็กป่วยเรือ้รงัซ่ึงขำดโอกำสทำงกำรศึกษำได้มโีอกำสเรยีน 
และเรียนได้ทันเพือ่นเมือ่ออกจำกโรงพยำบำลโดยใช้ไอทเีป็นสือ่ในกำรเรยีนรู ้ และสร้ำงควำมเพลดิเพลนิให้เด็กลดควำมวิตกกังวลต่อโรค
และอำกำรเจบ็ป่วย

ความร่วมมือในการดำาเนินงาน

กระทรวงศึกษำธิกำร
โดย ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำ สพฐ. 
สนับสนุนครูผู้สอนประจ�ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยำบำล 

กระทรวงสำธำรณสุข โดย กรมกำรแพทย์          
และ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
สนับสนุนกำรจัดตั้งห้องศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยำบำล

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
โดย ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
สนับสนุนน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในศูนย์กำรเรียนเพื่อเด็กป่วย

ในโรงพยำบำล

จุดเริ่มต้น และการขยายผล

พ.ศ. 2538 เริม่น�ำร่องจำกทีโ่รงพยำบำลจฬุำลงกรณ์ ต่อมำ พ.ศ. 2540 เริม่ด�ำเนนิกำรในสถำบันสขุภำพเด็กแห่งชำตมิหำรำชินี  
(โรงพยำบำลเดก็) และ พ.ศ. 2541 ขยำยผลไปยังโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ และโรงพยำบำลเลดิสนิ

ตัง้แต่ พ.ศ. 2547 กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสขุ โดยสถำบันสขุภำพเดก็แห่งชำติมหำรำชิน ี ท�ำโครงกำร “เครอืข่ำย             
ศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่เด็กป่วยในโรงพยำบำลตำมพระรำชด�ำริสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี” โดยขยำย
ศนูย์กำรเรยีนฯ ในโรงพยำบำล ไปยังโรงพยำบำลต่ำงๆ ในทกุภำคของประเทศ 
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ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล จำานวนรวม 26 แห่ง (ข้อมูล พ.ศ. 2557)

ร.พ.กาฬสินธุ์ร.พ.ขอนแก่น

ร.พ.ศรีสะเกษ

ร.พ.ชลบุรี

ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ร.พ.วิเศษชัยชาญ ร.พ.ศิริราช ร.พ.สระบุรี ร.พ.เจ้าพระยาอภยัภเูบศร

ร.พ.สมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว

ร.พ.พหลพลพยุหเสนา ร.พ.พระจอมเกล้า 
จ.เพชรบุรี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่ง
ชาติมหาราชินี

ร.พ.หาดใหญ่

ร.พ.ปัตตานี

ร.พ.ประจวบคีรีขันธ์

ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

ร.พ.มหาราชนครราชสีมา

ร.พ.อุดรธานี

ร.พ.เลิดสิน

ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่

ร.พ.สมเด็จพระพุทธชินราช

ร.พ.เชียงรายประชานุ

ร.พ.อุตรดิตถ์

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร.พ.ชัยภูมิ

ภาคกลางและภาคตะวันออก

ภาคใต้
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ด้านการศึกษา 

ด้านอาชีพ

1. ใช้ CAI, eDLTV และ DVD พกพำ ให้เด็กป่วยเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ใช้ e-mail และ Facebook ในกำรส่งกำรบ้ำน หรือรำยงำน
3. เด็กป่วยได้ฝึกทักษะด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์มำกขึ้น
4. ฝึกท�ำแบบฝึกหัดและตัวอย่ำงข้อสอบออนไลน์ รวมทั้งใช้ในกำรค้นคว้ำ และสืบค้นข้อมูล
5. ครูสำมำรถสอนในรำยวิชำที่ตัวเองไม่ถนัดได้ โดยอำศัยไอทีช่วย เช่น eDLTV
6. ใช้โปรแกรมกำรศึกษำต่ำงๆ และสื่อคอมพิวเตอร์ ในกำรสอน

1. ใช้สื่อนันทนำกำร เช่น กำร์ตูน  นิทำน  ช่วยให้เด็กป่วยมีควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน
2. ใช้ eDLTV ค้นหำข้อมูลในกำรใช้ท�ำกิจกรรมศิลปะ ท�ำให้เด็กที่เจ็บป่วยมีควำมสุข สนุกสนำน
3. ใช้ประโยชน์จำกกิจกรรมหรือเกมต่ำงๆ คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต เพื่อลดควำมวิตกกังวล

1. ใช้  Facebook และ อนิเทอร์เนต็ในกำรติดต่อประสำนงำน ส่งข่ำวสำรส�ำคญัในเรือ่งต่ำงๆ ระหว่ำงผูป่้วย ผูป้กครอง และ
   คร ูตลอดจนระหว่ำงผู้ป่วยกับผู้ป่วย
2. ครูสำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ทำงอินเทอร์เน็ต

1. ครู เด็ก และผู้ปกครอง ได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับอำชีพต่ำงๆ ได้โดยใช้สื่อ  eDLTV  และค้นคว้ำทำงอินเทอร์เน็ต
2. ใช้ช่องทำงอินเทอร์เน็ต และสื่อเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เพื่อประชำสัมพันธ์หำแหล่งตลำดขำยสินค้ำของผู้ป่วยและญำติ 

ด้านจิตใจ

ด้านอื่นๆ

การดูแลนอกห้องเรียน

การติดตามเยี่ยมบ้าน

การจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา)

ทัศนศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา
ร.พ.เลิดสิน

ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่
ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์

         การนำาไอทีไปใช้ในศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

ร.พ.กาฬสินธุ์

ร.พ.ศรีสะเกษ
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การให้บริการเด็กป่วยของศูนย์การเรียนเพ่ือเด็กป่วยในโรงพยาบาล

การจัดอบรมครูผู้สอนของศูนย์การเรียนฯ ในโรงพยาบาล

กรมกำรแพทย์ สพฐ. และ สวทช. (ฝ่ำยเลขำนกุำรโครงกำรฯ) จดักำรอบรมครูผูส้อนของศนูย์กำรเรียนฯ ในโรงพยำบำลทกุปี          
เพือ่ให้ครูผูส้อนมคีวำมเข้ำใจ และมทัีกษะ แนวทำงในกำรน�ำไอซีทีไปใช้ในกำรสอนเดก็ป่วย เช่น กำรน�ำ eDLTV ไปใช้ในกำรสอนเดก็
ในแต่ละช่วงวัย และเทคนคิกำรสร้ำงสือ่เก่ียวกับสขุภำพด้วยแทบ็เลต็ เป็นต้น หลงัจำกได้เข้ำรับกำรอบรม ครูเริม่ใช้ไอซีทีในกำรสอนได้
มำกข้ึน เช่น ใช้ eDLTV ในกำรสอนมำกข้ึน มกีำรพฒันำสือ่ต่ำงๆ ด้วยตนเอง เช่น กำรท�ำวีดโีอน�ำเสนอ กำรใช้แทบ็เลต็จดัท�ำสือ่เพือ่
สอนวธีิกำรดูแลสขุภำพให้เด็กป่วย เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2557 ศนูย์กำรเรียนเพือ่เดก็ป่วยในโรงพยำบำลให้บริกำรแก่เด็กป่วยจ�ำนวน 24,956 คน และเดก็ป่วยเข้ำรบับรกิำร 
จ�ำนวน 50,068 คร้ัง 

การติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

กรมกำรแพทย์ โดยสถำบนัสขุภำพเด็กแห่งชำตมิหำรำชิน ีส�ำนกับรหิำรงำนกำรศกึษำพเิศษ กศน. และ สวทช. ร่วมตรวจเย่ียม

เพือ่ให้ค�ำแนะน�ำกำรด�ำเนนิงำนแก่โรงพยำบำลใหม่ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร 

จำานวนเด็กป่วยที่ได้รับบริการจากศูนย์การเรียนฯ ในโรงพยาบาล
จำาแนกตามกลุ่มโรค
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มูลนิธิกระจกเงามาจัดกิจกรรมที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์ฯ ในเขตกรุงเทพฯ 

เพื่อให้กำรท�ำงำนของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยำบำลมีควำมย่ังยืน และเกิดกำรมีส่วนร่วมจำกหลำย           
ภำคส่วน และได้รบักำรสนบัสนนุด้ำนต่ำงๆ เช่น มลูนธิิกระจกเงำ มำร่วมท�ำกิจกรรมเพือ่กำรเรียนรู้ให้แก่เดก็ป่วยของสถำบันสขุภำพเด็ก
แห่งชำติมหำรำชินี วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครสนับสนุนให้นักศึกษำมำช่วยซ่อมบ�ำรุงคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ             
เพือ่เด็กป่วยในโรงพยำบำลในกรงุเทพมหำนคร

รำงวัลบรกิำรภำครฐัแห่งชำติ ประจ�ำปีพทุธศกัรำช 2557
(Thailand Public Service Awards 2014)
ประเภทรำงวัลบรูณำกำรบรกิำรท่ีเป็นเลศิ  ระดบัดีเด่น

สบืเนือ่งจำกพระรำชด�ำรสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี กระทรวงสำธำรณสขุ (โดย สถำบนัสขุภำพเด็ก 
แห่งชำตมิหำรำชิน)ี ด�ำเนนิงำนศูนย์กำรเรียนเพือ่เด็กป่วยในโรงพยำบำลอย่ำงต่อเนือ่ง และขยำยเครอืข่ำยไปยังโรงพยำบำลในส่วนภมูภิำค
ของประเทศ ด้วยควำมร่วมมอืของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (โดย สวทช. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนกุำร) และกระทรวงศึกษำธกิำร 
(โดย ส�ำนกังำนกำรศกึษำพเิศษ) ส่งผลให้เด็กป่วยได้รับโอกำสทำงกำรศกึษำอย่ำงทัว่ถึงและเท่ำเทยีม จนผลงำนเป็นทีป่ระจกัษ์ ท�ำให้ได้รบั 
“รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำต ิประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ประเภทรำงวัลบรูณำกำรกำรบริกำรทีเ่ป็นเลศิ ระดบัดเีด่น” จำกคณะกรรมกำร
พฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

เครือข่ายและการสนับสนุน

รางวัลที่ได้รับ

ศนูย์เครอืข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่เด็กป่วยในโรงพยำบำล 
ตำมพระรำชด�ำรสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
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กรณีศึกษา (น้องมุก)

น้องมุกเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นำงสำวดวงกมล เหง้ำค�ำ (น้องมกุ) ปัจจบัุน (พ.ศ. 2558) อำยุ 22 ปี ป่วยเป็น

โรคธำลสัซีเมยี ต้ังแต่อำยุ 3 เดือน ท�ำกำรผ่ำตัดม้ำมตัง้แต่อำยุ 10 ปี 5 เดือน            

เข้ำออกโรงพยำบำลมำกกว่ำ 20 คร้ัง ด้วยเรือ่งเลอืดออกในทำงเดินอำหำร เนือ่งจำก

ควำมดันในตับสงู และปี 2546 ได้เข้ำมำรักษำทีส่ถำบันสขุภำพเดก็แห่งชำติมหำรำชินี 

ทัง้นียั้งมโีรคแทรกซ้อนคือเส้นเลอืดขอดในทำงเดินอำหำร ซ่ึงเป็นสำเหตสุ�ำคัญท่ีไม่

สำมำรถเข้ำศกึษำต่อโรงเรยีนข้ันพืน้ฐำนได้ เพรำะต้องพบแพทย์เป็นประจ�ำ เมือ่จบ

กำรศกึษำช้ันประถมศกึษำปีท่ี 6 ผูป้กครองได้พำไปสมคัรเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษำ

ทัว่ไป แต่ได้รบักำรปฏเิสธ เพรำะทำงโรงเรยีนกลวัว่ำจะมอีำกำรก�ำเรบิ ซ่ึงท�ำให้              

น้องมกุรู้สกึเสยีใจอย่ำงมำก  

ในขณะทีน่อนพกัรกัษำตวัทีโ่รงพยำบำล เมือ่ พ.ศ. 2547 น้องมกุ มโีอกำสเข้ำ

มำเรยีนท่ีห้องเรียนโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่เด็กป่วย ทำงห้องเรยีนโครงกำรฯ 

จดักำรเรยีนกำรสอนทบทวนควำมรู้ระดับประถมศกึษำปีที ่ 6 สอนเพิม่เตมิควำมรู้                

วิชำท่ีเดก็สนใจ คือ คอมพวิเตอร์ 

เมื่อมีอำกำรดีข้ึน หลังจำกนอนพักรักษำตัวแล้ว ทำงห้องเรียนโครงกำรฯ ได้ประสำนไปท่ีสถำบันกำรศึกษำนอกโรงเรียน           

(ศูนย์กำรศึกษำทำงไกลไทยคม) เพื่อสมัครเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ในระบบกำรศึกษำนอกโรงเรียน น้องมุกจะต้อง               

อ่ำนหนงัสอืเอง โดยมคีรูของศนูย์กำรเรยีนฯ ช่วยสอนและดแูลอย่ำงใกล้ชิด โดยมผีลกำรเรยีนหมวดวิชำพืน้ฐำนภำษำไทยระดบัค่อนข้ำงดี 

และมกีำรตดิตำมผลอย่ำงต่อเนือ่ง

น้องมกุเรยีนจบระดับช้ันมธัยมศึกษำตอนปลำย หลกัสตูรกำรศกึษำนอกโรงเรยีนขัน้พืน้ฐำน ในปี 2554 และได้สมคัรเรียนที่

มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง คณะวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ ในปัจจบุนั (พ.ศ. 2558) น้องมกุท�ำงำนเป็นพนกังำนขำยอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

อยู่ทีร้่ำนขำยยำแห่งหนึง่บนถนนสลีม มรีำยได้มำกกว่ำ 10,000 บำทต่อเดอืน

VI :
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VI :
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด�าริว่า
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่น่าจะเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็ว 

ถ้าเยาวชนมีทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็น่าจะน�าไปใช้ประกอบอาชีพได้ 

โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ  

สยำมบรมรำชกุมำร ีร่วมกับ กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยำวชนด�ำเนนิโครงกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่พฒันำเด็กและเยำวชนในสถำนพนิจิและคุม้ครองเดก็และ

เยำวชน ภำยใต้ควำมร่วมมอืระหว่ำง ส�ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชำติ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนำไทย และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำธนบุรี จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ด้ำนมัลติมีเดียให้แก่เยำวชนจำก           

ศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน จ�ำนวน 5 แห่ง คือ 1) ศูนย์ฝึกฯ บ้ำนกำญจนำภเิษก 

จ.นครปฐม 2) ศูนย์ฝึกฯ บ้ำนกรณุำ จ.สมทุรปรำกำร 3) ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนอเุบกขำ 

จ.นครปฐม 4) ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนปรำน ีจ.นครปฐม และ 5) ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนบึง จ.ชลบุรี ผู้แทนเยาวชนศูนย์ฝึกฯ 5 แห่ง เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานการฝึกอบรม
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2556 (NAC 2013) 
วันที่ 30 มีนาคม 2556 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ให้แก่ศูนย์ฝึกฯ 5 แห่ง 

การอบรมหลักสูตร “กราฟิกดีไซน์มืออาชีพ” และ 
“ประยุกต์ใช้ eDLTV ในการเรียนการสอน” 

การอบรมหลักสูตร “เรียนรู้สู่การเป็นกราฟิกดีไซน์มืออาชีพ”
ให้แก่ ศูนย์ฝึกฯ 4 แห่ง โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

การอบรมหลักสูตร “ถ่ายภาพ, stop motion, หนังสั้น” 
โดย ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ มจธ.

การเตรียมความพร้อมเพื่อดูแล
เด็กและเยาวชนแนวใหม่

  การดำาเนินโครงการ

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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  กิจกรรมโครงการ

โครงกำรฯ พฒันำเยำวชนของศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน ในหลกัสตูรออกแบบกรำฟิก ผลติสือ่สิง่พมิพ์ ถ่ำยภำพ หนงัสัน้ 
Stop Motion เยำวชนน�ำควำมรู้ไปใช้ในศูนย์ฯ และให้บริกำรสงัคมก่อนออกจำกศูนย์ฝึกฯ ได้ อำท ิ ฝึกประสบกำรณ์นอกสถำนที,่ 
เยำวชนสอนสถำนพนิจิอืน่, ส่งผลงำนประกวดเวทภีำยนอก

การอบรมไอทีหลักสูตรพื้นฐาน ได้แก่ ถ่ายภาพเบื้องต้น,สร้างการ์ตูนจากภาพถ่าย,    
การออกแบบกราฟิกขั้นสูง, การทำาเว็บไซต์

ร่วมจดับูธ ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ
“งานครอบครวัสขุสนัต์สร้างสรรค์สงัคมไทย”

เป็นผูช่้วยวิทยากรสอนเด็ก ณ TK PARK 
ในงาน “สร้างสือ่ดิจทัิลเพือ่การรู้เท่าทนัสือ่” 

ผลงานออกแบบ
จดหมายข่าวโครงการฯ

ค่ายเยาวชนแกนนำาด้านกราฟิก
(วาดรูปการ์ตูน, การออกแบบโปสเตอร์)

ค่ายจัดทำา Stop Motion

เรือ่ง สือ่ร้าย..ใกล้ตัว                
โดย ศนูย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภเิษก
(ได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม)

เรือ่ง เหย่ือลวง            
โดย ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา

เร่ือง ก้าวทีพ่ลาด สูโ่อกาสทีเ่ปลีย่นแปลง
โดยเยาวชนศนูย์ฝึกฯ 5 แห่ง เพือ่เทดิพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรตันสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เรือ่ง วัยรุน่ไทย                        
แค่ไหนดีแค่ไหนเหมาะ

โดย ศูนย์ฝึกฯ บ้านอเุบกขา

• ต๊ะ อดีตเยำวชนแกนน�ำไอทศูีนย์ฝึกฯ บ้ำนบงึ ปัจจบัุนศกึษำต่อระดับปวส. สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ วิทยำลยัเทคนคิชลบุรี

• น๊อต อดตีเยำวชนแกนน�ำไอทีศนูย์ฝึกฯ บ้ำนกำญจนำภเิษก ปัจจบัุนปฏบัิติงำนเป็นเจ้ำหน้ำทีข่องศนูย์ฝึกฯ บ้ำนกำญจนำภเิษก  
ในโครงกำรเด็กไทยเข้มแข็ง 

• มำยด์ อดตีเยำวชนแกนน�ำไอทศีนูย์ฝึกฯ บ้ำนกรณุำ ปัจจบัุนศกึษำต่อระดบัปรญิญำตร ี คณะศิลปะและกำรออกแบบสำขำ
ออกแบบภำยใน (Interior Design) มหำวิทยำลยัรงัสติ 

• แจค็ อดีตเยำวชนแกนน�ำไอทีศนูย์ฝึกฯ บ้ำนกรุณำ ปัจจบัุนท�ำงำนเป็นช่ำงซ่อมบ�ำรุงคอมพวิเตอร์ ทีบ่รษิทัแห่งหนึง่ 

• แบงค์ อดตีเยำวชนหน่วยเรยีนคอมพวิเตอร์ ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนกรณุำ ปัจจบัุนศกึษำต่อระดับปริญญำตร ีสำขำคอมพวิเตอร์กรำฟิก 
วิทยำลยัเทคโนโลยีสยำมบริหำรธรุกิจ (SBAC) 

ค่ายอบรมเยาวชน

ฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ตัวอย่างผลงาน Stop Motion จัดทำาโดยเยาวชนศูนย์ฝึกฯ 5 แห่ง

เยาวชนที่ ไปเรียนต่อ/ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องด้านไอที (ปี 2557)
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  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านบึง

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 9 ต�ำบลหนองอิรุณ อ�ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี 20220

ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนบงึได้จดักิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนและฝึกอบรมแก่เยำวชน ผลงำนของเยำวชน เช่น วำดภำพกำร์ตูน สกรนีเสือ้ 

สกรนีกระเป๋ำ โปสกำร์ด วำดกำร์ตนูออกแบบจดัท�ำ ส.ค.ส. ให้ศูนย์ฝึกฯ ทัว่ประเทศ, บอร์ดกิจกรรม, โปสเตอร์รณรงค์งดสบูบุหรี่

โครงการเพื่อนสอนเพื่อน (เยาวชนแกนนำาไอทีสอนเยาวชนสถานพินิจอื่น)

จดัอบรมกำรออกแบบกรำฟิกอย่ำงง่ำยแก่เยำวชนสถำนพนิจิชลบรีุ เช่น วำดกำร์ตูนหน้ำคน กระดำษเขียนจดหมำย โปสกำร์ด ฯลฯ

การเรียนการสอนผ่านระบบ eDLTV

ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนบึงเปิดระบบ eDLTV ให้เยำวชนเรียนในวิชำสำมญั โดยแยกเรยีนกับเยำวชนทีพ่บกลุม่ (มคีรูสอนหน้ำช้ันตำมปกติ) 

จำกนัน้มกีำรสอบวัดควำมรูวิ้ชำหลกั เช่น วิทยำศำสตร์ และคณติศำสตร์ ผลปรำกฎว่ำเยำวชนท่ีเรยีนด้วยระบบ eDLTV มผีลคะแนนสอบ

เทยีบเท่ำกับเยำวชนทีเ่ข้ำเรียนแบบพบกลุ่ม

“โครงกำรฯ สนบัสนนุกำรบ�ำบัดแก้ไขฟ้ืนฟเูยำวชนในศนูย์ฝึกบ้ำนบึง สนบัสนนุกำรสอนคอมพวิเตอร์
กรำฟิกดไีซน์ กำรศกึษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม กำรใช้อนิเทอร์เนต็อย่ำงสร้ำงสรรค์ เด็กและเยำวชนได้
ตระหนกัถึงพระมหำกรณุำธคุิณ มแีนวทำงในกำรประกอบอำชีพ ได้เห็นศกัยภำพเชิงบวกและคุณค่ำของ
ตนเอง มแีรงบนัดำลใจในกำรกลบัเข้ำสูส่งัคม มเียำวชนหลำยรำยได้รบัควำมรูด้้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และน�ำไปใช้ในชวิีตประจ�ำวันวันเมือ่กลบัไปอยู่กับครอบครวั ด้วยส�ำนกึในพระมหำกรุณำธคุิณล้นเกล้ำ 

ล้นกระหม่อม”

นางจนัทนา  วธีิเจรญิ  ผู้อ�านวยการ ศนูย์ฝึกฯ บ้านบงึ

“โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำริฯ น�ำหลักสูตรคอมพิวเตอร์กรำฟฟิกดีไซน์มำสอน            
เยำวชนท่ีศนูย์ฝึกฯ บ้ำนบึง ท�ำให้เยำวชนได้เรียนวิชำชีพทีแ่ตกต่ำงไปจำกเดิม มเียำวชนบำงส่วนท่ีเรยีน
จบแล้ว ไปศกึษำต่อในสำขำเก่ียวกับคอมพวิเตอร์กรำฟิก เยำวชนบำงส่วนปรับเปลีีย่นพฤตกิรรมไปในทำง
ที่ดีข้ึน และออกไปท�ำงำนคณะครูที่ร่วมโครงกำรนี้ รู้สึกซำบซ้ึงในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จ          
พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีท่ีได้น�ำโครงกำรดีๆ เหล่ำนีม้ำให้เยำวชน”

นายฉัตรชยั  แตงเทศ  ครหูน่วยวชิาชพีคอมพวิเตอร์ ศนูย์ฝึกฯ บ้านบงึ

“รูส้กึดใีจทีไ่ด้เข้ำร่วม โครงกำรนีท้�ำให้ผมมอีำชีพ ได้ออกไปเรยีนรู ้ท�ำให้ชีวิตเปลีย่นไป มกีำรงำนได้น�ำ
ควำมรูไ้ปสอนต่อให้น้องๆ ปัจจบัุนผมได้ท�ำงำนเป็นพนกังำนทีโ่รงแรมในพทัยำ ก็ได้น�ำควำมรูท้ีไ่ด้รบัไป
ประยุกต์ใช้สร้ำงตำรำงงำนรำยช่ือต่ำงๆ ของโรงเรียน”

เยาวชนแกนน�าหน่วยเรยีนคอมพวิเตอร์ ศนูย์ฝึกฯ บ้านบงึ
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ที่ตั้ง : 103 หมู่ 2 ต�ำบลคลองโยง อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนกำญจนำภเิษกจดักิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนและฝึกอบรมภำยใน เช่น กำรถ่ำยภำพ และท�ำ Stop Motion เกิด          

ผลงำนเยำวชน ได้แก่ ออกแบบโปสเตอร์ จดหมำยข่ำว Stop Motion สือ่สร้ำงสรรค์/ส่งประกวด จดับรกิำรถ่ำยภำพ ท�ำโปสกำร์ด/          

เข็มกลดัทีร่ะลกึ ในกิจกรรมวันสนัติภำพ ฯลฯ และส่งเสริมเยำวชนส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดเวทีระดับประเทศ

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
จากการประกวดของกระทรวงวัฒนธรรมในโครงการเด็กไทย

กับไอที ในผลงาน Stop motion 
เรื่อง สื่อร้ายใกล้ตัว เป็นเงินรางวัล 50,000 บาท 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ กระทรวงวัฒนธรรม 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 “สื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion ประจำาปี 2557” 
ประเภทบุคคลทั่วไป จากผลงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
การประกวดของสำานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 

ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

เช่น ออกแบบโปสเตอร์-โปสการ์ด,
ให้บริการถ่ายภาพ เป็นต้น

กิจกรรมการเรียนถ่ายภาพ และ Stop Motion ผลงานเยาวชนในกิจกรรมวันสันติภาพ

“อย่ำงศูนย์ฝึกฯ บ้ำนกำญจนำภเิษกเรำก็ไม่ได้มอีปุกรณ์อะไรมำกมำยพอจะท�ำอะไรแบบนีไ้ด้ ต้องขอบคุณอำจำรย์บุญเลีย้ง แก้วนำพนัธ์ 
ทีพ่ำเดก็ๆ ออกไป มจธ. และให้เดก็ของเรำได้มโีอกำสใช้อปุกรณ์ทนัสมยัต่ำงๆ แน่นอนว่ำแม้กำรฝึกอบรมช่วงสัน้ๆ เช่นนี ้จะไม่ได้ท�ำให้
พวกเขำมทีกัษะข้ันสงูในด้ำนนี ้แต่พวกเขำได้แรงบันดำลใจ เกิดแสงแห่งควำมหวงัและควำมฝัน ซ่ึงท�ำให้พวกเขำกล้ำคิดถึงอนำคตของ
ชีวิต และเข้ำกับสงัคมได้ดีมำกข้ึนกว่ำเดิม”

นางทชิา ณ นคร  ผู้อ�านวยการศนูย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก

“ขอขอบคณุผูใ้หญ่ใจดทีกุท่ำนทีเ่ปิดโอกำสให้กับเยำวชนทีเ่คยก้ำวพลำด ได้มจีดุยืนในสงัคม และเห็นคุณค่ำในตวัเอง ในฐำนะทีเ่ป็นครู 

รูส้กึดใีจ ภมูใิจ ได้เห็นควำมพยำยำม ควำมอดทน และอปุสรรคต่ำงๆ ท่ีเยำวชนสำมำรถผ่ำนพ้นมำได้ จนประสบควำมส�ำเร็จในระดบัหนึง่

และเกิดควำมภำคภมูใิจ ทีเ่ยำวชนได้น�ำควำมรูม้ำต่อยอดให้กับตนเองเพือ่ใช้ในกำรประกอบอำชีพทีส่จุรติ”

นางสาวดารารัตน์ แจ่มจ�ารัส  ครูผู้สอนศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก

“รูส้กึดใีจมำกทีไ่ด้เข้ำโครงกำรไอท ีเพรำะมนัท�ำให้ผมได้เรียนรู้กำรท�ำ Stop Motion กำรใช้โปรแกรม AI มนัท�ำให้ผมได้รบัประสบกำรณ์

ทีดี่ และได้เข้ำแข่งขันประกวดหนงัสัน้แล้วได้รำงวัลที ่2 ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยครบั”

เยาวชนแกนน�าไอทีศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก
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  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา

ที่ตั้ง : 100 หมู่ 14 ซอยเทศบำลบำงปู119 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบำงปลำ อ�ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร

ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนกรณุำ ได้เปิดเป็นหน่วยเรยีนวิชำชีพคอมพวิเตอร์ จดักิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนและฝึกอบรม เกิดผลงำนเยำวชน เช่น 
ทีค่ัน่หนงัสอื โปสกำร์ด วำดตัวกำร์ตูน ผลติผลงำนตำมกิจกรรมและเทศกำลต่ำงๆ ทัง้ภำยในและภำยนอกศูนย์ฝึกฯ เช่น กำร์ดปีใหม่           
กำร์ดวันแม่ ท่ีค่ันหนงัสอืธรรมะ แผ่นพบัประชำสมัพนัธ์หน่วยงำน โปสเตอร์ของกรมพนิจิฯ กระดำษเขียนจดหมำยเพือ่จ�ำหน่ำย กำร์ดอวยพร 
ปฏทินิ ฯลฯ

โครงการสานฝันถึงเพื่อน (เยาวชนแกนนำาไอทีสอนเยาวชนจากสถานพินิจอื่น)

จดัอบรมกำรออกแบบกรำฟิกอย่ำงง่ำย เช่น วำดกำร์ตูน กระดำษเขียนจดหมำย ท่ีคัน่หนงัสอื โปสกำร์ด ฯลฯ

โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ โดย ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

เยำวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่ำงๆและหน้ำที่ของคอมพิวเตอร์ กำรแก้ปัญหำเบื้องต้นและกำรประกอบคอมพิวเตอร์ 
โดยอำจำรย์จำกคณะครุศำสตร์ สำขำคอมพิวเตอร์ศึกษำ

รางวัลที่ได้รับ
ได้รบัรำงวัลชนะเลศิในกำรประกวด Stop Motion ของศนูย์ฝึก

และอบรมเดก็และเยำวชนในสถำนพนิจิคร้ังที ่1 และ 2 พร้อมเงินรำงวัล 
10,000 บำท/คร้ัง

การเรียนผ่านระบบ eDLTV
เช่น กำรเรียนรู้คอมพิวเตอร์
เพื่อกำรอำชีพ (โปรแกรม 
Photoshop)

“หลงัจำกท่ีศนูย์ฝึกฯ บ้ำนกรุณำได้รับกำรสนบัสนนุจำกโครงกำรฯ ท�ำให้เดก็และเยำวชนบ้ำนกรณุำ
ซ่ึงเป็นเยำวชนคนรุน่ใหม่ ได้มโีอกำสศึกษำเรยีนรู้เทคโนโลยีสมยัใหม่ นบัว่ำโครงกำรฯ สำมำรถ
บ�ำบดัแก้ไขฟ้ืนฟ ูและพฒันำเดก็และเยำวชนให้สำมำรถไปประกอบอำชีพได้ในอนำคต” 

นายศักดิ์ชัย ค�้าชู ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา

“หลงัจำกทีศ่นูย์ฝึกฯ บ้ำนกรณุำได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ก็มเีดก็จ�ำนวนมำกได้รบัโอกำสในกำรเรยีนรู้
ด้ำนทักษะอำชีพ กำรใช้คอมพวิเตอร์กรำฟิก รวมถึงมกีำรพฒันำตนเอง ด้ำนพฤติกรรมเปลีย่นแปลงไป
ในทำงท่ีดีข้ึน เมือ่เยำวชนได้รับกำรปล่อยตัวเข้ำสูส่งัคมก็สำมำรถปรับตวัและน�ำควำมรูไ้ปใช้ในชีวิตประจ�ำ

วันได้”

นายไมตรี นาจาน ครูหน่วยวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา

“ผมภูมิใจมำกเลยครับที่ได้เข้ำร่วมโครงกำรไอทีในโครงกำรของสมเด็จพระเทพฯ กำรที่ผมได้        
เข้ำโครงกำรนี้ท�ำให้ผมได้เรียนเก่ียวกับกำรถ่ำยภำพ กำรท�ำหนังสั้น กำรวำดภำพเหมือนใน
คอมพวิเตอร์ กำรท�ำกำร์ดอวยพรต่ำงๆ พอผมออกมำจำกศนูย์ฝึกฯ ผมก็ได้มโีอกำสได้ไปเป็นพีเ่ลีย้ง
ค่ำยของโครงกำรไอท ีได้น�ำควำมรูท้ีผ่มได้เรยีนมำ ไปสอนเพือ่นๆ ต่อ เหมอืนผมได้น�ำควำมรู้ทีม่ี
มำต่อยอดต่อไปครบั มนัเป็นประสบกำรณ์ท่ีด ีท่ีผมไม่มวัีนลมืเลยครับ” 

เยาวชนแกนน�าไอทศีนูย์ฝึกฯ บ้านกรณุา
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  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา

ที่ตั้ง : 103/6 หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนอเุบกขำได้จดัอบรมหลกัสตูรกรำฟิกดีไซน์ มอือำชีพภำยในศูนย์ฝึกฯ เกิดผลงำนเยำวชนในกำรอบรมต่ำงๆ เช่น โปสกำร์ด 
จดหมำยข่ำว แผ่นพบั กำรวำดกำร์ตนู กำรท�ำ Stop Motion ฯลฯ

“ส�ำหรับโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำนพนิจิหนึง่ในโครงกำรพระรำชด�ำรขิองสมเดจ็พระเทพฯ ผมคดิว่ำเป็นโครงกำรทีใ่ห้ประโยชน์
กับเยำวชนในศูนย์ฝึกฯ เป็นอย่ำงมำก เปิดโอกำสให้เยำวชนได้มทีกัษะ เรยีนรู้เทคโนโลยีด้ำนไอท ีเพือ่น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เยำวชน
ในอนำคตได้ อกีท้ังยังเป็นกำรแก้ไข บ�ำบัดฟ้ืนฟดู้ำนจติใจให้กับเยำวชนได้เป็นอย่ำงดีครบั”

นายวณิชย์ น้อยพันธ์ดี ครูผู้สอนศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา

“รูส้กึดมีำกเลยครับทีไ่ด้เรียนรู้จกัโปรแกรมใหม่ๆ ทีเ่รำยังไม่เคยได้เรยีนรู ้และยังรู้ว่ำโปรแกรมท่ีเรำเรยีนสำมำรถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ในกำรท�ำงำนในด้ำนนีไ้ด้ด้วยครบั และรู้สกึว่ำอยำกให้มโีปรแกรมใหม่เข้ำมำสอนให้พวกผมได้เรียนรู้อกี เพรำะโปรแกรมทีพ่วกพีน่�ำมำ 
สอนนัน้สำมำรถน�ำไปใช้ท�ำอะไรต่ำงๆ ได้อกีมำกมำย และโปรแกรมทีผ่มได้เรยีนนัน้ถือว่ำมปีระโยชน์กับนกัเรยีนทีก่�ำลงัศกึษำอยู่ตอนนี้
มำกเลยครบั เพรำะฉะนัน้ผมอยำกให้พวกพี่ๆ  มำจดักำรเรยีนกำรสอนแบบนีอ้กีครบั”

เยาวชนแกนน�าไอทีศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

ที่ตั้ง : 21 หมู่ 6 ต�ำบลสำมพรำน อ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73110

ศนูย์ฝึกฯ บ้ำนปรำน ีได้จดักำรเรยีนกำรสอนหลกัสตูรกรำฟิกดไีซน์ มอือำชีพ : โครงกำรพีส่อนน้อง (เยำวชนรุน่พีส่อนรุ่นน้อง) เช่น 
วำดตัวกำร์ตูน กระดำษเขียนจดหมำย ทีค่ัน่หนงัสอื โปสกำร์ด สกรนีเสือ้ ฯลฯ มผีลงำนทีเ่ยำวชนจดัท�ำเพือ่กิจกรรมและเทศกำลต่ำงๆ 
ของภำยในและภำยนอกศนูย์ฝึกฯ เช่น กำร์ดกำรละเล่นของไทย ท่ีคัน่หนงัสอื นทิำน presentation ของเยำวชนในโอกำสทีป่ล่อยตวั ฯลฯ

“ตำมท่ีศูนย์ฝึกฯ บ้ำนปรำนไีด้รบัโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรฯ เป็นโอกำสทีด่ ีให้เดก็และเยำวชนได้รบักำรเรียนรูส้ิง่ทีท่นัสมยั เด็กก็กระตือรอืร้น
ให้ควำมใส่ใจ คดิว่ำคุม้ค่ำในกำรลงทุนส�ำหรบัเดก็ เพรำะเดก็มคีวำมคิดใหม่ๆ หลำยอย่ำง ท�ำให้เห็นศักยภำพในตวัเดก็มำกข้ึน ต้องขอบคุณ
โครงกำรฯ ขอบคุณกรมพนิจิฯ ทีใ่ห้ควำมส�ำคัญกับศนูย์ฝึกฯ บ้ำนปรำนแีละเดก็ๆ”

นางเพชรัตน์ กาบค�า ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี

“แต่เดิมศำลจะสัง่ให้ฝึกอบรมเยำวชน จ�ำนวน 2 วิชำชีพภำยใน 6 เดอืน เดิมศนูย์ฝึกฯ ไม่สำมำรถเปิดสอนวิชำชีพได้ทนั 2 วิชำภำยใน
ระยะเวลำจ�ำกัด แต่ขณะนีส้ำมำรถเปิดวิชำชีพคอมพวิเตอร์ขนำนไปกับวชิำชีพอืน่ได้ เยำวชนแกนน�ำมผีลงำนคอมพวิเตอร์ ผูป้กครองมำเย่ียม
จะถำมควำมคืบหน้ำของผลงำน จงึก่อให้เกิดผลทำงจติใจต่อเยำวชน เด็กมคีวำมภำคภมูใิจต่อตนเอง ภมูใิจต่อพ่อแม่ และด้วยศูนย์ฝึกฯ 
บ้ำนปรำนไีม่มคีรผููส้อน จะใช้กิจกรรมพีส่อนน้อง (โดยเยำวชนแกนน�ำ) ผลทีเ่กิดข้ึนคอื เด็กมอีำยุใกล้กันจะสอนภำพรวมกำรใช้ชีวิตให้กัน
และกันด้วย”

นางสาวสทุศิา สทิธิเชนทร์ ครผูู้สอนศนูย์ฝึกฯ บ้านปรานี

“หนเูป็นหนึง่ในเยำวชนทีไ่ด้เข้ำร่วมโครงกำรฯ หนดูใีจมำกค่ะทีไ่ด้เข้ำร่วมโครงกำรนี ้โครงกำรดีๆ  ทีเ่ปิดโอกำสให้กับพวกหนไูด้เรยีนรู้สิง่ใหม่ๆ 
ได้พบเจอเพือ่นๆ เพือ่แลกเปลีย่นประสบกำรณ์ น�ำมำปรบัใช้ และน�ำมำพฒันำฝีมอืตนเอง หลงัจำกเข้ำร่วมโครงกำร หนก็ูได้พฒันำฝีมอื
ตนเอง ได้ผลงำนทีด่ข้ึีน สร้ำงควำมภำคภมูใิจให้ตัวเอง หนอูยำกจะขอบคณุโครงกำรนีค่้ะ ส�ำหรับโอกำสดีๆ  ทีม่อบให้หน ูขอบคณุค่ะ”

เยาวชนแกนน�าไอทศีนูย์ฝึกฯ บ้านปรานี

โครงการพี่สอนน้อง

(เยาวชนรุ่นพี่สอนกราฟิกดีไซน์รุ่นน้อง)

ผลงานสกรีนเสื้อ/ที่คั่นหนังสือจากการร่วมออกบูธ

ในงานกรมพินิจ 60 ปี คืนเยาวชนดีสู่สังคม

VII :
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำรสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีได้ด�ำเนนิ โครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่พฒันาผู้ต้องขัง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ให้ผูต้้องขังได้รับควำมรู้และทกัษะเก่ียวกับกำรใช้คอมพวิเตอร์

ระหว่ำงทีอ่ยู่ในทีคุ่มขัง ได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์เพือ่สร้ำงรำยได้และคุณค่ำต่อตนเอง และน�ำควำมรูแ้ละทักษะด้ำนคอมพวิเตอร์

ที่ได้รับระหว่ำงต้องโทษ ไปประกอบอำชีพเมื่อพ้นโทษได้ 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่พฒันาผู้ต้องขัง เร่ิมด�ำเนนิโครงกำรจำกเรือนจ�ำ/ทณัฑสถำนน�ำร่อง 4 แห่ง จำกนัน้ กรมรำชทณัฑ์

ได้พจิำรณำคดัเลอืกเรอืนจ�ำ/ทัณฑสถำน 21 แห่ง เพือ่ขยำยผลกำรด�ำเนนิงำนท�ำให้มเีรือนจ�ำ/ทณัฑสถำนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรท้ังสิน้ 25 แห่ง 

(รำยช่ือปรำกฏตำมตำรำง) โดยทกุเรอืนจ�ำ/ทณัฑสถำนมกีำรจดักำรเรียนกำรสอนวิชำทีเ่ก่ียวกับคอมพวิเตอร์ในหลกัสตูรระยะสัน้ และ

หลักสูตรระยะยำว และปัจจุบันกรมรำชทัณฑ์ได้ขยำยห้องเรียนคอมพิวเตอร์ไปยังเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนกว่ำ 106 แห่งท่ัวประเทศ           

(ข้อมูล ณ พ.ศ. 2558)

 1. ทัณฑสถำนหญิงกลำง

 4. เรือนจ�ำกลำงคลองเปรม
5. ทัณฑสถำนบ�ำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยำ
6. ทัณฑสถำนวัยหนุ่มกลำง
7. ทัณฑสถำนบ�ำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธำน่ี
8. เรือนจ�ำอ�ำเภอธัญบุรี
9. เรือนจ�ำพิเศษมีนบุรี
10. เรือนจ�ำพิเศษธนบุรี
11. เรือนจ�ำกลำงชลบุรี
12. เรือนจ�ำพิเศษพัทยำ
13. เรือนจ�ำกลำงสงขลำ 
14. เรือนจ�ำกลำงนครศรีธรรมรำช

 2. เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหำนคร
 3. ทัณฑสถำนบ�ำบัดพิเศษกลำง

2540
2543

2545
2546 - ปัจจุบัน

รายชื่อเรือนจำา/ทัณฑสถานในโครงการ

15. ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่
16. เรือนจ�ำกลำงพิษณุโลก
17. เรือนจ�ำกลำงนครพนม
18. เรือนจ�ำกลำงอุบลรำชธำนี
19. เรือนจ�ำจังหวัดนนทบุรี
20. เรือนจ�ำกลำงสมุทรสงครำม
21. เรือนจ�ำกลำงฉะเชิงเทรำ
22. ทัณฑสถำนวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยำ
23. เรือนจ�ำกลำงเชียงใหม่
24. เรือนจ�ำกลำงอุดรธำนี
25. เรือนจ�ำกลำงสุรำษฎร์ธำนี
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  สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มพีระรำชด�ำริว่ำ ผูต้้องขังทีก่ระท�ำควำมผดิและต้องรับโทษอยู่ในเรือนจ�ำนัน้

ยังเป็นผูท้ีม่ศีกัยภำพท่ีจะพฒันำตนเองให้เป็นคนดีได้ หำกได้รับกำรอบรมควำมรูด้้ำนศลีธรรม คุณธรรม ควบคูไ่ปกับกำรอบรมให้

ควำมรู้ด้ำนวชิำกำร โดยเฉพำะวิชำกำรทีส่ำมำรถน�ำไปประกอบอำชีพได้เมือ่พ้นโทษ และเป็นทีต้่องกำรของตลำดแรงงำน เช่น 

วิชำกำรด้ำนคอมพวิเตอร์ หำกผูต้้องขังได้รบักำรอบรมควำมรูค้วำมสำมำรถในด้ำนเทคโนโลยีสมยัใหม่นีแ้ล้ว เมือ่พ้นโทษจะสำมำรถ

น�ำควำมรูค้วำมสำมำรถทีไ่ด้รบัระหว่ำงต้องโทษไปประกอบอำชีพสจุริตเป็นพลเมอืงดีของสงัคมและประเทศชำตต่ิอไป

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ           

ให้ริเร่ิมจัดท�ำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ในเรือนจ�ำและสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่นักโทษ         

ในเรือนจ�ำ โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำผู้ต้องขังเริ่มด�ำเนินกำรในปี                   

พ.ศ. 2540 โดยจดัอบรมควำมรู้คอมพวิเตอร์ให้แก่ผูต้้องขังในเรอืนจ�ำ/ทณัฑสถำนน�ำร่อง 

4 แห่ง แต่ละแห่งได้รบัพระรำชทำนคอมพวิเตอร์ 20 เคร่ือง และเครือ่งพมิพ์ 3 เคร่ือง 

โดยเปิดสอนตัง้แต่วิชำข้ันพืน้ฐำนไปจนถึงระดบัสงู รวมถึงกำรซ่อมบ�ำรุงคอมพวิเตอร์

และกำรออกแบบสือ่สิง่พมิพ์ 

ผูต้้องขังได้รบัประโยชน์จำกห้องเรียนคอมพวิเตอร์นี ้ หลำยคนมรีำยได้จำกกำร

รบัจ้ำงพมิพ์งำน ออกแบบบัตรอวยพร ส.ค.ส เพือ่จ�ำหน่ำย และบำงคนน�ำควำมรูไ้ปเริม่

ธรุกิจส่วนตวั (เช่น ร้ำนถ่ำยรปูดิจทัิล) เมือ่พ้นโทษไปแล้ว จำกข้อมลู 8 ปีย้อนหลงั   

(พ.ศ. 2550-2557) มผีูต้้องขังได้รบักำรอบรมวิชำชีพคอมพวิเตอร์ไปกว่ำ 20,000 คน                 

เกิดรำยได้จำกกำรใช้ควำมรู้ด้ำนไอทีสร้ำงผลงำนในระหว่ำงที่ถูกคุมขัง คิดเป็นเงิน 

รวมกว่ำ 13 ล้ำนบำท เรือนจ�ำได้มอบค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ต้องขังแม้จะไม่มำกนัก 

แต่ก็พอเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีจ�ำเป็น หรือส่งให้ครอบครวัได้

 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ : โอกาสทองของผู้ต้องขัง
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กรมรำชทณัฑ์ได้จดักำรศกึษำวิชำชีพคอมพวิเตอร์ (หลกัสตูรระยะสัน้-ระยะยำว) กำรเรยีนกำรสอนตำมหลกัสตูรอำชีวศกึษำ (ระดับ 

ปวช.-ปวส.) และกำรศึกษำระดับปรญิญำตรตีำมหลกัสตูรของมหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำชให้กับผูต้้องขัง เพือ่ให้ผูต้้องขังได้รบัควำมรู้

และทกัษะเก่ียวกับกำรใช้คอมพวิเตอร์ระหว่ำงทีอ่ยู่ในทีค่มุขัง ได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์เพือ่สร้ำงรำยได้และคณุค่ำต่อตนเอง และ          

น�ำไปประกอบอำชีพได้เมือ่พ้นโทษ

ผูต้้องขังทีเ่ข้ำร่วมอบรมวิชำชีพคอมพวิเตอร์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั (ณ มกรำคม 2558) มผีูต้้องขังทีส่�ำเร็จหลกัสตูร

วิชำชพีคอมพวิเตอร์ (หลกัสตูรระยะสัน้ - ระยะยำว) จ�ำนวน 10,437 คน และผูต้้องขังทีส่�ำเร็จหลกัสตูรอำชีวศึกษำ (ระดบั ปวช. ปวส.) 

จ�ำนวน 11,030 คน รวมทัง้สิน้ 21,467 คน

การจัดการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ต้องขัง

การจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์และหลักสูตรอาชีวศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง
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  การฝึกวิชาชีพไอทีสำาหรับผู้ต้องขัง

โครงกำรฝึกอบรมทักษะทำงด้ำนคอมพวิเตอร์ให้ผูต้้องขังได้ปฏบิติัจรงิ โดยให้รบัจ้ำงท�ำงำนภำยในเรอืนจ�ำ/ทณัฑสถำนนัน้ๆ เช่น 

รบัจ้ำงพมิพ์รำยงำน จดัท�ำหนงัสอืเสยีงเดซ่ีส�ำหรับผูพ้กิำรทำงกำรมองเห็น (รบังำนจำกสมำคมคนตำบอดแห่งประเทศไทย) ท�ำนำมบตัร 

กระดำษเขียนจดหมำย กำร์ดอวยพร ส�ำหรับจ�ำหน่ำยภำยในเรอืนจ�ำ เป็นต้น สร้ำงรำยได้ระหว่ำงต้องโทษและเก็บเป็นทนุหลงัพ้นโทษได้ 

รำยได้ของผูต้้องขังจำกเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนจำกกำรใช้ควำมรูด้้ำนไอท ีคิดเป็นเงินรวมกว่ำ 13 ล้ำนบำท (ข้อมลู พ.ศ. 2545–2556)

โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำรสิมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีร่วมกับกรมรำชทณัฑ์ และ

มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำช (มสธ.) ได้เปิดโอกำสให้ผูต้้องขังได้ศึกษำระดบัอดุมศกึษำ ในหลกัสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี ผูต้้องขังทีศึ่กษำต่อและส�ำเร็จกำรศกึษำตำมหลกัสตูรนีม้ ี55 คน (ข้อมลูต้ังแต่ พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2557)

โครงการเทคโนโลยีบัณฑิต

           ปี 2551 - 2557    

               ชำย      หญิง 

 1 ทัณฑสถำนบ�ำบัดพิเศษกลำง          15          -  15

 2 ทัณฑสถำนหญิงกลำง               -          13  13

 3 เรือนจ�ำกลำงคลองเปรม              23         -  23

 4 ทัณฑสถำนนครรำชสีมำ               -         1   1

 5 เรือนจ�ำกลำงนครศรีธรรมรำช       1         -   1

 6 เรือนจ�ำกลำงสงขลำ               1         -   1

 7 เรือนจ�ำอ�ำเภอนำงรอง               1         -   1

    รวม              41          14  55

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน   รวมทั้งสิ้น
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 ทณัฑสถำนบ�ำบัดพเิศษหญิง ได้ขยำยผลจำกกำรฝึกอบรมคอมพวิเตอร์ ในห้องคอมพวิเตอร์พระรำชทำน มำสูก่ำรรับจ้ำงงำน 

ให้บรกิำร Call Center ต่อเนือ่งมำเป็น Telesale จนถึงปัจจบัุน

 บรษิทั เทเลอนิโฟมเีดยี จ�ำกัด ได้มำจ้ำงงำนผูต้้องขังของทัณฑสถำนฯ จ�ำนวน 78 อตัรำ ส่งผลให้มรีำยได้เข้ำผูต้้องขังและ 

ทณัฑสถำนฯ ปีละประมำณ 10 ล้ำนบำท (ข้อมลู ณ มกรำคม 2557) 

 โครงกำรฝึกวิชำชีพ Call Center เร่ิมต้นเมือ่วันท่ี 28 มกรำคม 2556 ทัณฑสถำนบ�ำบัดพเิศษหญิง ได้รบัเลอืกให้เป็นเรอืนจ�ำน�ำร่อง 

ในกำรฝึกวิชำชีพ Call Center 1188 ส�ำหรบักำรให้บริกำร Telesale หรือกำรให้บรกิำรเสริมบนโทรศพัท์มอืถือ  

การฝึกวิชาชีพ Call Center

โครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีในทัณฑสถาน

ผูต้้องขังจ�ำนวนหนึง่มส่ีวนร่วมในกำรจดัท�ำหนงัสอืเสยีงส�ำหรบัคนตำบอดตำมโครงกำร

ผลติหนงัสอืเสยีงระบบเดซีในทัณฑสถำน ซ่ึงเป็นควำมร่วมมอืระหว่ำงโครงกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศตำมพระรำชด�ำรฯิ สมำคมคนตำบอดแห่งประเทศไทย และทณัฑสถำนหญิงกลำง 

มวิีทยำกรจำกภำคีเดซี (DAISY Consortium) ประเทศญ่ีปุน่ เป็นผูส้อนผูต้้องขังให้รู้วิธี             

กำรอ่ำนและผลติหนงัสอืเสยีงอย่ำงถูกต้อง

โครงกำรนี้ได้ผลิตหนังสือเสียงมอบให้สมำคมคนตำบอดแห่งประเทศไทยแล้วกว่ำ 

1,300 รำยกำร (ต้ังแต่ปี 2546 ถึงปี 2557) เพือ่ใช้ในห้องสมดุของสมำคมฯ ในกำรให้บริกำร

แก่คนตำบอด ทีเ่ป็นสมำชิกทัว่ประเทศ ผูต้้องขังท่ีได้ร่วมในโครงกำรฯ ต่ำงมคีวำมภำคภมูใิจ

ทีไ่ด้ท�ำประโยชน์แก่เพือ่นผูด้้อยโอกำสอกีด้วย
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การจัดทำาสื่อ “เรื่องเล่าทางสังคม” เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมสำาหรับเด็กออทิสติก

“สวัสดี”

“แปรงฟันทุกวัน”

เป็นควำมร่วมมอืระหว่ำงศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชำต ิ(เนคเทค) สถำบันรำชำนกูุล ส�ำนกังำนกองทนุ

สนบัสนนุกำรเสริมสร้ำงสขุภำพ (สสส.) และทณัฑสถำนหญิงกลำง เพือ่ผลติหนงัสอื “เรือ่งเล่ำทำงสงัคม (Social Stories)” ส�ำหรับ

น�ำมำใช้ในกำรส่งเสริมพฤติกรรมทีเ่หมำะสมให้กับเด็กออทสิติก โดยจดัท�ำเป็นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีจ่ดัพมิพ์เป็นรปูปเล่ม และสือ่มลัติมเีดีย

ทีม่ทีัง้ภำพเคลือ่นไหวและเสยีงบรรยำย  
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  การประยุกต์ ใช้ eDLTV ในเรือนจำาและทัณฑสถาน

ผูต้้องขัง เรอืนจ�ำและทณัฑสถำนส่วนใหญ่ประสบปัญหำเช่นเดยีวกับโรงเรยีนในชนบท 

คอื ขำดแคลนครูผูส้อนหนงัสอื, เจ้ำหน้ำทีต้่องสอนผูต้้องขังด้วยตนเอง ซ่ึงเจ้ำหน้ำทีไ่ม่ม ี          

ควำมช�ำนำญบำงวิชำ เจ้ำหน้ำทีม่จี�ำนวนน้อย และต้องปฏบัิตหิน้ำทีห่ลำยอย่ำง และขำดแคลน

สื่อเพ่ือใช้ทบทวนบทเรียน จึงเกิดแนวคิดท่ีจะน�ำระบบ eDLTV ไปใช้ส่งเสริมกำรศึกษำ           

แก่ผูต้้องขัง

เรอืนจ�ำและทณัฑสถำนน�ำระบบ eDLTV มำใช้ในโครงกำรวิชำชีพระยะสัน้, เป็นสือ่เสรมิ 

ในวิชำสำมญัตำมหลกัสตูร กศน. (ประถมศกึษำ, มธัยมศึกษำ) ระดบัอำชีวศกึษำ (ปวช., ปวส.) 

และโครงกำรส่งเสรมิกำรรูห้นงัสอืให้กับผูต้้องขัง 

1 ทัณฑสถำนบ�ำบัดพิเศษหญิง
ใช้ eDLTV ฝึกวิชำชีพระยะสัน้ 
(เช่น จบัจบีผ้ำ, ตกแต่งภำพ) 
และในวิชำสำมญั 
(เช่น วิทยำศำสตร์,ภำษำไทย,
 ภำษำองักฤษ) 

3 ทณัฑสถำนบ�ำบัดพเิศษกลำง
ใช้ eDLTV สอนเรือ่งพืน้ฐำนของศลิป์
ประยุกต์ (เช่น วำดรูปทรงให้แสงเงำ, 
ลงน�ำ้หนกัรูปภำพ) และเป็นสือ่เสริม
ในวิชำสำมญั เช่น โรคเอดส์, อ�ำนำจ
อธปิไตย, ภำษำองักฤษเพือ่กำรบรกิำร,           
โลกร้อน 

4 เรอืนจ�ำพเิศษกรงุเทพมหำนคร
ใช้ eDLTV เป็นสื่อเสริมกำรเรียนกำร
สอน โดยให้ผู้ช่วยสอน (ผู้ต้องขังที่มี
ควำมรู้) สอนวิชำสำมัญให้ผู้ต้องขังที่
เรยีน หลกัสตูร กศน. เช่น ภำษำองักฤษ
ส�ำหรบัพนกังำนขำย, โรคทำงพนัธุกรรม

6 เรอืนจ�ำอ�ำเภอธญับุร ีผูต้้องขังเรยีนรู้วิชำชีพผ่ำน eDLTV 5 ทณัฑสถำนวยัหนุม่กลำง
ใช้ eDLTV เป็นตัวช่วยให้ครูและ
ช่วยเสริมเพิม่เตมิ เพือ่ให้ผู้เรียน
ได้องค์ควำมรู้ที ่หลำกหลำยมำกข้ึน 
เช่น วัฒนธรรม, แผนท่ีภมูศิำสตร์  

2 ทณัฑสถำนบ�ำบัดพเิศษชำยปทมุธำนี 
น�ำ eDLTV สอนวทิยำกรจำกภำยนอก
ฝึกวชิำชีพกำรท�ำเปเปอร์มำเช่, 
จบัจบีผ้ำ

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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