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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
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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



127

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 
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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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