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สารจากกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ

 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีการดำาเนินงาน 2 ด้าน คือ 
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศ่กษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส

งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่นักเรียน นักศ่กษา ครูอาจารย์ นักวิจัย ได้มีโอกาส 
ไปเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรมต่าง ๆ ต้ังแต่การดูงาน การเข้ารับการอบรม  
การทำาวิจัย ตลอดจนการศ่กษาต่อในระดับสูงตามศักยภาพและความสนใจของแต่ละคน เพื่อจะได้นำาความรู้และประสบการณ ์
ที่ได้รับ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป 

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศ่กษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส มุ่งเน้นท่ีจะนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับ 
คุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศ่กษาของประชาชน ได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศ่กษาสำาหรับนักเรียนใน 
ชนบทและเพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กพิการ เด็กป่วยในโรงพยาบาล ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจฯ 

ในปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิฯ ได้จัดทำารายงานประจำาปี เพื่อสรุปผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ซ้ำ่่งครอบคลุมทั้งผลการดำาเนินงาน 
ภาพรวม ตัวอย่างโครงการที่ดำาเนินการภายใต้งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวอย่างโครงการที่ดำาเนินการภายใต้งานด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศ่กษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมเด่นประจำาปี พ.ศ. 2562 ผลสำาเร็จจากการดำาเนินงานของ 
มูลนิธิฯ หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือในการดำาเนินงาน รายงานงบการเงินของมูลนิธิฯ ตลอดจนรายชื่อผู้สนับสนุนงบประมาณ 
ประจำาปี พ.ศ. 2562

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
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เก่ียวกับมูลนิธิฯ

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถ่งประโยชน์และศักยภาพของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology: IT)  
ในการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  
ในปี พ.ศ. 2538 ได้ทรงริเร่ิมให้จัดทำา “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”  
ข้่น และต่อมามีพระราชกระแสรับส่ังให้ได้จดทะเบียนเป็น “มูลนิธิ 
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ในวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 
2558  เพ่ือรับผิดชอบการดำาเนินงานอย่างเป็นทางการ ช่วยให้ติดต่อ 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 ในการดำาเนินงาน มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยสมเด็จพระ 
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นองค์ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
เป็นกรรมการและเลขาธิการ และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำาหน้าที่เป็นฝ่่ายเลขานุการ 

คณะกรรมการ รับผิดชอบการดำาเนินงานตามแผน หรือประสานงานกับหน่วยงานท่ีร่วมดำาเนินงาน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวพระราชดำาริ แนวทางการดำาเนินงาน และทรงติดตาม 
งานในโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ืองสมำา่เสมอ

 การดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ประกอบด้วย งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร อาทิ นักเรียน นักศ่กษา นักวิจัย 
นักวิชาการ มีโอกาสได้ไปเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะได้นำาความรู้กลับมา 
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส มีกลุ่มเป้าหมาย  
ได้แก่ เด็กนักเรียนในชนบท คนพิการ เด็กเจ็บป่วยเร้ือรังในโรงพยาบาลผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ 
เยาวชน 

 วัตถุุประสงค์ของมูลนิธิฯ 
1. สนับสนุนการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี และโครงการพัฒนาอื่น ๆ

2. ส่งเสริมการเรียน การสอน และการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์

3. ส่งเสริมการพัฒนา สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข่้นโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ดำาเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

5. ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน และองค์การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
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7มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. การวิจัย
 ตัวอย่างโครงการ

1.1 โครงการความสัมพันธ์ไทย-เซ้ำิร์นตามพระราชดำาริฯ
1.2 โครงการความร่วมมือกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS)
1.3 โครงการไทย-เดซ้ำี เพื่อพัฒนากำาลังคนและการวิจัย

พัฒนา
1.4 โครงการวิจัยขั้วโลกใต้ตามพระราชดำาริฯ
1.5 โครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical  

Engineering Consortium)
1.6 โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ ระยะที่ 2
1.7 โครงการความร่วมมือไทย – GSI/FAIR 
 ตามพระราชดำาริฯ
1.8 โครงการความร่วมมือไทย – KATRIN และ KIT 
 ตามพระราชดำาริฯ
1.9 โครงการความร่วมมือไทย-สิงคโปร์ เรื่องนาฬิกา 

อะตอมเพื่อพัฒนากำาลังคนและการวิจัยพัฒนา
1.10 โครงการความร่วมมือกับจูลิช (JÜLICH) 
 ตามพระราชดำาริฯ

2. การพัฒนากำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ตัวอย่างโครงการ

2.1 การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา  
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2.2 การประชุม Global Young Scientists Summit 
(GYSS) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

2.3 ทุนการศ่กษาพระราชทานมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน  
(University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

2.4 ทนุการศ่กษาพระราชทานมหาวิทยาลัยซี้ำอานเจียวทง  
(Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.5 ทุนการศ่กษาพระราชทานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นันยาง (Nanyang Technological University) 
สาธารณรัฐสิงคโปร์

2.6  ทุนการศ่กษาพระราชทานมหาวิทยาลัยซุ้ำงกุนกวาน 
แห่งเกาหลี (Sungkyunkwan University)

2.7 ทุนการศ่กษาพระราชทานสถาบันวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science  
and Technology: Skoltech สหพันธรัฐรัสเซ้ำีย

ภาพรวมกิจกรรมภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ตัวอย่างโครงการ

3.1 โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด.)

3.2 โครงการนำาร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง 
อาทิตย์และไอซี้ำทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำาหรับชุมชน 
ชายขอบ ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำาริฯ

3.3 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียน  
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงเรียนวัฒน-
ธรรมชนเผ่าเด็กกำาพร้าแขวงเวียงจันทร์ (หลัก 67)

3.4 โครงการจัดการนำ้าอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด.
บ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี ตามพระราชดำาริฯ

3.5 โครงการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลก 
ศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ ฯ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและพัฒนา 
ผู้ด้อยโอกาส

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 ตัวอย่างโครงการ

1.1 โครงการเทคโนโลยีเพื่อการศ่กษาของโรงเรียนใน 
ชนบท (ทสรช.) 

1.2 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศ่กษาของ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

1.3 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศ่กษาของ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส 
 ตัวอย่างโครงการ

2.1 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ
2.2 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยใน
 โรงพยาบาล
2.3 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง
2.4 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและ 

เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
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มีความรวมมือกับหน�วยงาน

สรางความรวมมือ

วิจัยกับตางประเทศ

สนับสนุนทุนการศึกษา

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตางประเทศ

ในประเทศ

> 40 แหง

9 ประเทศ

> 30 โครงการ

> 300 ทุน

ผลการดำเนินงานภาพรวม ณ ป 2562 

งานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงาน ป 2562

พัฒนาบุคลากร

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีี

> 2,500 คน

(สะสมป 2561-2562)

• พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร

 และเทคโนโลยี > 1,000 คน

• มีความรวมมือกับหน�วยงาน

 ในประเทศ เพิ่มขึ้น 5 แหง

• สนับสนุนทุนการศึกษาดาน

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 45 ทุน

การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคใหแก

โรงเรียน ตชด. บานเทพภูเงิน 

จังหวัดอุดรธานี ทำใหนักเรียนและ

ชุมชนในหมูบานไดรับประโยชน 

> 65  ครัวเรือน  

โครงการศูนยแกไขความพิการ

บนใบหนาและกะโหลกศีรษะฯ 

ชวยรักษาผูปวยที่มีความพิการ

บนใบหนาและกะโหลกศีรษะใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น > 300 คน



9มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี มีพระราชดำาริว่าความเจริญก้าวหน้าทาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่้นอยู่กับคุณภาพของคนเป็นสำาคัญ จ่งมีพระราชดำาริให้ดำาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่้น   
ซ้ำ่่งมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียน นักศ่กษา ครูอาจารย์ นักวิจัย ให้มีโอกาสได้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทาง 
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การดูงาน การเข้ารับการอบรม การทำาวิจัย ตลอดจนการศ่กษาต่อ 
ในระดับสูงตามศักยภาพและความสนใจของแต่ละคน เพื่อจะได้นำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
ประเทศต่อไป  มีกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ การวิจัย  การพัฒนากำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดังนี้

1. การวิจัย สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยชั้นนำาของโลก เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาส 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมปฏิบัติการวิจัย ตัวอย่างเช่น โครงการความร่วมมือกับ ITER: Internaitonal Fusion Energy  
Organization โครงการพัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสงด้วยไอออนเย็นของธาตุอิธเธอเบียม โครงการศูนย์แก้ไขความพิการ 
บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ โครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Consortium) โครงการ 
วิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ ระยะที่ 2 เป็นต้น

2. การพัฒนากำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สนับสนุนให้นักเรียน นักศ่กษา ครู และนักวิทยาศาสตร์ไทย ได้ไป 
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการศ่กษาต่อในสถาบันวิจัย หรือสถาบันการศ่กษาชั้นนำาในประเทศต่าง ๆ เช่น  
โครงการความร่วมมือไทย GSI/FAIR ตามพระราชดำาริฯ โครงการคัดเลือกนักศ่กษาทุนพระราชทาน เพื่อไปศ่กษาระดับ 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ สถาบันการศ่กษาชั้นนำาในต่างประเทศ  เป็นต้น

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางด้านการศ่กษาให้แก่เยาวชนอย่างเท่าเทียมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่่้ำงถ้า 
เยาวชนได้การศ่กษาเล่าเรียนที่ดีแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อสังคมโลกสืบต่อไป เช่น ติดตั้งระบบเซ้ำลล์แสงอาทิตย์ใน 
สถาบันเทคโนโลยีกำาปงสปอ ราชอาณาจักรกัมพูชา การบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซ้ำีทีเพื่อการเรียนรู ้
ตลอดชีวิตสำาหรับชุมชนชายขอบ ช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่ โรงเรียนหลัก 67 สปป.ลาว

 ภาพรวมของการดำาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำาริ ข้อมูลสะสม ณ ปี พ.ศ. 2562 ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ 
ในการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในประเทศไทยมากกว่า 40 หน่วยงาน และในต่างประเทศ  
9 ประเทศ สร้างความร่วมมือวิจัยกับต่างประเทศมากกว่า 30 โครงการ และได้สนับสนุนทุนการศ่กษาพระราชทานให้เข้าศ่กษาต่อ 
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศรวมมากกว่า 300 ทุน และในปี พ.ศ. 2562 ได้พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มากกว่า 1,000 คน ได้มีการดำาเนินงานโครงการจัดการนำ้าอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน  
จังหวัดอุดรธานี ทำาให้นักเรียนและชุมชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์กว่า 65 ครัวเรือน โครงการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและ 
กะโหลกศีรษะฯ ช่วยรักษาผู้ป่วยท่ีมีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้่นกว่า 300 คน

ผลการดำาเนินงานภาพรวม 

งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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พัฒนาเด็กและเยาวชน 

บุคลากรทางการศึกษา

ผูพิการและผูดอยโอกาส 

> 18,000 คน

ผลการดำเนินงาน ป 2562

นักเรียนไดรับรางวัล 595 คน

• ระดับประเทศ 206 คน

• ระดับภาค 21 คน

• ระดับเขตพื้นที่ 368 คน

นักเรียนเรียนตอดานไอที วิทยาศาสตร 

และวิทยาศาสตรประยุกต 792 คน

มีส�อเผยแพรในวงกวาง

• หนังสือ/รายงาน 4 ฉบับ 

• วิดีโอเผยแพร 14 เร�อง

• บัตรภาพคำศัพทพหุภาษา

 มากกวา 130 คำ

พัฒนาบุคลากร 11,419 คน

• ครูและนักเรียน 4,155 คน

• ผูตองขัง 5,089  คน

• เยาวชนในสถานพินิจ 254 คน

• คนพิการ 1,921 คน

เด็กปวยในโรงพยาบาลไดรับบริการ > 39,000 คน

ผลการดำเนินงานภาพรวม ณ ป 2562

งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�อการศึกษาและพัฒนาผูดอยโอกาส

โรงเรียน

โรงพยาบาล

มีความรวมมือกับหน�วยงานเครือขาย

เพ�อใหเกิดความยั่งยืน

> 65 หน�วยงาน

ศูนยฝกฯ บานพินิจฯ

เรือนจำ/ทัณฑสถาน

107 แหง60 แหง

27 แหง168 แหง

มีหน�วยงานไดรับประโยชน

จากการเขารวมโครงการ 

362 แหง

(สะสมป 2561-2562)
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พัฒนาเด็กและเยาวชน 

บุคลากรทางการศึกษา

ผูพิการและผูดอยโอกาส 

> 18,000 คน

ผลการดำเนินงาน ป 2562

นักเรียนไดรับรางวัล 595 คน

• ระดับประเทศ 206 คน

• ระดับภาค 21 คน

• ระดับเขตพื้นที่ 368 คน

นักเรียนเรียนตอดานไอที วิทยาศาสตร 

และวิทยาศาสตรประยุกต 792 คน

มีส�อเผยแพรในวงกวาง

• หนังสือ/รายงาน 4 ฉบับ 

• วิดีโอเผยแพร 14 เร�อง

• บัตรภาพคำศัพทพหุภาษา

 มากกวา 130 คำ

พัฒนาบุคลากร 11,419 คน

• ครูและนักเรียน 4,155 คน

• ผูตองขัง 5,089  คน

• เยาวชนในสถานพินิจ 254 คน

• คนพิการ 1,921 คน

เด็กปวยในโรงพยาบาลไดรับบริการ > 39,000 คน

ผลการดำเนินงานภาพรวม ณ ป 2562

งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�อการศึกษาและพัฒนาผูดอยโอกาส

โรงเรียน

โรงพยาบาล

มีความรวมมือกับหน�วยงานเครือขาย

เพ�อใหเกิดความยั่งยืน

> 65 หน�วยงาน

ศูนยฝกฯ บานพินิจฯ

เรือนจำ/ทัณฑสถาน

107 แหง60 แหง

27 แหง168 แหง

มีหน�วยงานไดรับประโยชน

จากการเขารวมโครงการ 

362 แหง

(สะสมป 2561-2562)

ผลการดำาเนินงานภาพรวม 

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในอันที่จะ
นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศ่กษาของประชาชน  ได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศเพื่อการศ่กษาสำาหรับนักเรียนในชนบทและเพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กพิการ เด็กป่วยในโรงพยาบาล 
ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจฯ มีการดำาเนินกิจกรรม 2 ด้าน ดังนี้

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนในชนบท สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมและนักเรียนในโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซ้ำีทีส่งเสริมการเรียนรู้และการ 
ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถใช้เครื่องมือไอซ้ำีที เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
การเรียนรู้และการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมการใช้ไอซ้ำีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. 
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้ใช้ไอซ้ำีทีเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู ้
ด้อยโอกาส ได้แก่ คนพิการและเด็กป่วยในโรงพยาบาล ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ ตัวอย่างเช่น
1) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ  ส่งเสริมให้คนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และสามารถใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก ในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการในด้านต่าง ๆ เช่น 
การฟ้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การดำารงชีวิตประจำาวัน การศ่กษาและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศ่กษา 
วิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงอำานวยความสะดวก เพ่ือให้คนพิการได้ใช้งานในราคาท่ีย่อมเยากว่าการนำาเข้าจากต่างประเทศ

2) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ส่งเสริมการใช้ไอซ้ำีทีเพื่อให้เด็กป่วยในโรงพยาบาลได้เรียน 
และเล่นอย่างมีความสุข  สนับสนุนให้ได้รับโอกาสการศ่กษาต่อเนื่องและเท่าเทียมผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์และครูให้มีทักษะในการดูแลเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล

3) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังและเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้ต้องขัง 
และเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเด็ก 
และเยาวชนในสถานพินิจสามารถใช้ในการศ่กษาต่อได้อีกช่องทางหน่่ง

 ภาพรวมของการดำาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศ่กษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ข้อมูลสะสม ณ ปี 2562 ส่งผลให้มี 
หน่วยงานได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 362 แห่ง มีความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อดำาเนินงานให้เกิดความยั่งยืน 
มากกว่า 65 แห่ง และในปี พ.ศ. 2562 ได้พัฒนาบุคลากรครู นักเรียน ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ และคนพิการ รวม 11,419 คน 
นักเรียนมีผลงานเข้าร่วมเวทีวิชาการระดับประเทศ ระดับภาค และระดับเขตพื้นที่ 595 คน นักเรียนเรียนต่อด้านไอที วิทยาศาสตร ์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 792 คน นักเรียนจากโรงเรียน 39 แห่ง และเรือนจำา/ทัณฑสถาน 23 แห่ง ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน 
การใช้ไอซ้ำีทีส่งเสริมการสร้างรายได้ สามารถจำาหน่ายสินค้าได้กว่า 1,700,000 บาท และมีเด็กป่วยในโรงพยาบาลได้รับบริการใน 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วยฯ กว่า 39,000 คน
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ตัวอย่างโครงการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



14 รายงานประจำาปี 2562

 ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thailand Biomedical Engineering Consortium) ได้ก่อตั้งข่้นในปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็น 
การสนองพระราชดำาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสนับสนุนและ 
พัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering: BME) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย ประสานงาน  
รวบรวมนักวิจัยและนักวิชาการแขนงต่าง ๆ ในการผลักดันและร่วมมือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและใช้ประโยชน์จาก 
ศาสตร์แขนงนี้

 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานภาคีฯ โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นประธาน ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ประกอบด้วย สมาชิกจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย เริ่มต้นจาก 
7 แห่ง ปัจจุบันขยายเป็น 20 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยบูรพา  
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. รับสนองพระราชดำาริ ทำาหน้าที่ประสานงานภาคี  

 วิศวกรรมชีวการแพทย์มีลักษณะพิเศษซ้ำ่่งต้องบูรณาการศาสตร์แขนงต่าง ๆ ทั้งทางด้านชีววิทยา วิศวกรรม วัสดุศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อนำามาผสมผสานในการแก้ไขปัญหาสำาคัญทางการแพทย์และสาธารณสุข 
การฟ้นฟูสมรรถภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย

 การจัดต้ังภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลการศ่กษาวิจัย การเรียน 
การสอน และการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างแต่ละสถาบัน สร้างเครือข่ายการวิจัย ลดการซ้ำำ้าซ้้ำอนของการลงทุน 
ด้านเคร่ืองมือและพัฒนากำาลังคนร่วมกัน กิจกรรมหลักประกอบด้วย การประชุมร่วมกันปีละ 4 คร้ัง เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลและ 
กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมพัฒนาบุคลากรและพิจารณาทุนการศ่กษาให้แก่สถาบันต่าง ๆ ตลอดท้ังร่วมจัดกิจกรรมวิชาการ 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปีละ 2 คร้ัง และขยายความร่วมมือและสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกของภาคีฯ 

โครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Consortium)  
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ผลการดำาเนินงาน

1. การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย  
      ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยได้พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ทั้งนักวิจัย อาจารย์ และนิสิตนักศ่กษา ดังนี้

1.1 การพัฒนากำาลังคน โดยจัดสรรทุนการศ่กษาต่างประเทศ: ในระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2550 - 2556) ได้รับการสนับสนุน 
จากสำานักงาน ก.พ. (ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับ 
ปริญญาโท-เอก จำานวน 47 ทุน กลับมาปฏิบัติงานแล้ว 27 คน และในระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2558 - 2562) ได้จัดสรร 
ทุนการศ่กษาไปแล้ว 65 ทุน รวมทั้งสิ้นจำานวน 112 ทุน นักศ่กษาที่ได้รับทุนไปศ่กษาต่อด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่จบ 
การศ่กษากลับมาปฏิบัติงานแล้วจำานวน 27 คน กระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

1.2 สถุานะกำาลังคน (คณาจารย์ นักวิจัย): ปัจจุบันในประเทศไทยมีนักวิจัยและอาจารย์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  
จำานวนประมาณ 417 คน ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของภาคีฯ ประมาณ 271 คน และปฏิบัติงานในศูนย์เทคโนโลย ี
แห่งชาติ ของ สวทช. ประมาณ 146 คน 

1.3 การพัฒนาหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562): ปัจจุบันสมาชิกภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยม ี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก ที่มุ ่งเน้นในด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำานวน 30 หลักสูตร โดยจัดสอนใน  
12 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย 
รังสิต มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนิสิตนักศ่กษาที่จบการศ่กษาแล้วจำานวน 2,077 คน (ตั้งแต ่
ที่มีการก่อตั้งภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ปี พ.ศ. 2548) 

ชื่อ: ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ (ทุนปี 2556)
ตำาแหน่ง: อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอบเขตงานวิจัยและความเชี่ยวชาญ: Cognitive neuroscience, Decision making, 
Eye-tracking application, Data analytic 

ชื่อ: ดร.ธีระศักดิ์ จันทรวิมเลือง (ทุนปี 2556)
ตำาแหน่ง: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตงานวิจัยและความเชี่ยวชาญ: Digital signal processing, Biomedical signal and 
imaging processing, Medical instruments (X-ray, CT, MRI, ECG, EEG, Physiological 
signals), Nonlinear nonstationary signal decomposition, Microcontrollers, micro-
processors, Interfacing, embedded systems, and Heart rate variability analysis, a 
state of body and mind

2. ตัวอย่างผลงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562
 ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ได้สร้างความเข้มเข็งทางวิชาการโดยการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับวิชาการนานาชาติ เช่น  
IEEE  Sensor, Applied Science, Micromachines, Biocybernetics and Biomedical Engineering, Signal Image and 
Video Processing, Journal of Drug Delivery Science and Technology, Information Sciences, Science & Technology  
Asia, Journal of Heat Transfer, Journal of Neuroscience Methods, Nature Immunology, Processing and  
Application of Ceramics เป็นต้น ตัวอย่างบทความของวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
ปี พ.ศ. 2562 เช่น 

• ผลงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: Ouypornkochagorn T. and Ouypornkochagorn S., In Vivo Estimation  
of Head Tissue Conductivities Using Bound Constrained Optimization, Annals of Biomedical  
Engineering, 2019, Vol 47(7), p. 1575-1583.
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• ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: Meksiriporn B., Ludwicki M.B., Stephens E.A., Jiang A., 
Lee H.C., Waraho-Zhmayev, D. et al., A survival-selection strategy for engineering synthetic binding  
proteins that specifically recognize post-translationally phosphorylated proteins, Nature  
Communications (2019)

• ผลงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: Frazao, L.B., Theera-Umpon, N., Auephanwiriyakul, S.Diagnosis of  
diabetic retinopathy based on holistic texture and local retinal features (2019) Information Sciences, 
475, pp. 44-66.

3. ตัวอย่างผลงานของภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยที่ได้นำามาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย 
 ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยในปี พ.ศ. 2562 ได้มุ่งดำาเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยมีตัวอย่าง 
งานวิจัย อาทิ 1) วิช่ันเนียร์ แว่นตาอัจฉริยะสำาหรับช่วยให้ผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นรับทราบข้อมูลท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวได้ โดย 
แสดงผลเป็นเสียงแบบเรียลไทม์ พัฒนาโดย มจธ. 2) CMU Nasal Stent อุปกรณ์ดามจมูกสำาหรับช่วยเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 
พัฒนาโดย มช. 3) อุปกรณ์ฝึ่กเดินพร้อมระบบพยุงนำ้าหนักบางส่วน พัฒนาโดย มธ. 4) เข็มขัดอัจริยะสำาหรับดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาโดย 
มศว. 5) วัสดุทดแทนกระดูกปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ พัฒนาโดย AMED/สวทช. 6) อุปกรณ์ครอบลดฝุ่่นเลื่อยตัดเฝ่อกไฟฟ้า 
พัฒนาโดย มฟล. 7) ระบบบริหารและจัดการการขนส่งเคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยโดรน พัฒนาโดย สจล. 8) แผ่นแปะเข็มไมครอนสำาหรับ 
นำาส่งยาหรือสารออกฤทธ์ิในอนุภาคนาโนผ่านผิวหนัง พัฒนาโดย มอ. 9) Movdify System เคร่ืองทำากายภาพบำาบัดด้วยตนเอง โดย
การเช่ือมต่อสัญญาณเข้ากับจุดต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยและให้ผู้ป่วยเคล่ือนไหวตามเกมในแอปพลิเคชันท่ีเลียนแบบท่าทางท่ีใช้ใน 
การทำากายภาพบำาบัด พัฒนาโดย ม.มหิดล 10) อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นท่ัวไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า พัฒนาโดย MTEC/สวทช.  
11) แผ่นแปะวัคซี้ำนไข้หวัดใหญ่ พัฒนาโดย จุฬาฯ 12) ชุดตรวจวินิจฉัยโรควัณโรคระยะแฝ่งทางผิวหนังท่ีมีความจำาเพาะสูง พัฒนา 
โดย นาโนเทค/สวทช.

3.1 กรณีศึกษาผลงานที่สามารถุนำาไปเผยแพร่ผ่านการจัดตั้งบริษัท
 1) บริษัท อินการาจ แอสซิสทีฟ เทคโนโลยี จำากัด
  ผลงาน “วิชั่นเนียร์” ของนายนันทิพัฒน์ นาคทอง และนางสาวบุษภาณี  

พงษ์ศิริยาภรณ์ จาก มจธ. สามารถนำาไปเผยแพร่ผ่านการจัดตั้ง บริษัท 
อินการาจ แอสซ้ำิสทีฟ เทคโนโลยี จำากัด จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่  
15 กันยายน พ.ศ. 2560 ประกอบธุรกิจการให้บริการและรับบริการ 
การจัดซ้ำื้อจัดจ้างผ่านศูนย์กลางการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ้ำ่่งวิชั่นเนียร ์
ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดโครงการส่ิงประดิษฐ์สำาหรับ 
คนพิการและผู้สูงอายุในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2015  
และผ่านการทดสอบกับผู้พิการทางการเห็นจำานวน 100 คน ที่สมาคม 
คนตาบอดแห่งประเทศไทย

 2) บริษัทบลิกซ์ พ็อพ จำากัด
  ผลงาน “บลิกซ้ำ์ พ็อพ” ของนางสาวณัชชา โรจน์วิโรจน์ เป็นผลงานที่

ต่อยอดจากงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ณ Academy of Art  
ซ้ำานฟรานซ้ำิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำามาร่วมจัดแสดงในงาน 
i-CREATe 2015 และได้รับผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นประจำาปี  
พ.ศ. 2560 สาขาการศ่กษา จากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ สามารถ 
นำาไปเผยแพร่ผ่านการจัดตั้ง บริษัท บลิกซ้ำ์ พ็อพ จำากัด จดทะเบียน 
บริษัทเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
ประกอบธุรกิจ ผลิต บริการซ้ำ่อมแซ้ำมบำารุงรักษาของเล่น และผลิตภัณฑ์ 
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 3) บริษัท ซีเมด เมดิคอล จำากัด 
  ผลงาน “อุปกรณ์เคล่ือนย้ายผู้ป่วยและคนพิการ (CMED Hoist) และรถเข็นปรับยืนได้”  

ของนายธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สามารถนำาไปเผยแพร ่
ผ่านการจัดตั้ง บริษัท ซ้ำีเมด เมดิคอล จำากัด จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจจำาหน่ายวิลแชร์ 

 

 4) บริษัท เมดิคิวบ์ จำากัด 
  ผลงาน “อุปกรณ์ช่วยฝึ่กเดินแบบพยุงนำา้หนักบางส่วน” ของนายวรัตถ์ สิทธ์ิเหล่าถาวร  

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถนำาไปเผยแพร่ผ่านการจัดต้ังบริษัท เมดิคิวบ์ 
จำากัด จดทะเบียนบริษัทเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท  
ประกอบธุรกิจการผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทันตกรรม)  

รถเข็็นคนพิิการแบบปรับยืืนได้้-ธรรมศาสตร์

3.2 กรณีศึกษาผลงานที่สามารถุนำาไปเผยแพร่ผ่านบริษัท Start up 
 ผลงาน “วัสดุทดแทนกระดูกปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์” ของศูนย์วิจัย 

เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สวทช. สามารถ 
นำาไปเผยแพร่ผ่านบริษัท Start up ชื่อ บริษัท ออส ไฮดรอกซ้ำี จำากัด 
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 ทุนจดทะเบียน  
1 ล้านบาท  ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายสารทดแทนกระดูก วัสด ุ
ทางการแพทยฺ์ เครื่องมือแพทย์และทันตกรรม จำาหน่ายสินค้าส่งและ 
ส่งออกวัสดุทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์และทันตกรรม

3.3 กรณีศึกษาผลงานท่ีสามารถุนำาไปเผยแพร่ผ่านบริษัทและการใช้ 
ประโยชน์จริง

 เคร่ืองเอกซ้ำเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบรังสีทรงกรวย จำานวน 3 ผลงาน  
พัฒนาโดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ และทีมวิจัย สวทช. สามารถนำาไปเผยแพร่ 
ผ่านบริษัทและการใช้ประโยชน์จริง รายละเอียดแต่ละผลงานมีดังนี้

 1) DentiiScan: เครื่องเอกซ้ำเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำารังสีทรง
กรวยสำาหรับงานทันตกรรม ในปี พ.ศ. 2550 คณะวิจัย 19 คน  
จาก สวทช. ดำาเนินงานวิจัยด้านทันตกรรมตั้งแต่การออกแบบ 
วิจัย พัฒนา ผลิตต้นแบบตามมาตรฐานสากลและได้ขยายไปใช ้
งานลักษณะอ่ืน ๆ  ดังน้ันเคร่ืองเอกซ้ำเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำา 
รังสีทรงกรวย จ่งได้รับการออกแบบและผลิตออกมาเป็น 3 ลักษณะ 
เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้ จนกระท่ังถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 
ได้จริง มีการยื่นจดสิทธิบัตร 17 เรื่อง และอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง

M-Bone: วััสดุ้ช่่วัยืปลููกกระดู้ก (สวัทช่.)

ศ.ด้ร.ไพิรัช่ ธัช่ยืพิงษ์์ ได้้เข้็ารับพิระราช่ทานรางวััลู 
“นักเทคโนโลูยีืดี้เด่้นประจำำาปี พิ.ศ. 2562”

จำากผลูงานวิัจัำยื DentiiScan

อุุปกรณ์์ฝึึกเดิ้นพิร้อุมระบบพิยืุงนำ�าหนักบางส่วัน-ธรรมศาสตร์

 2) MobiiScan: เครื่องเอกซ้ำเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ ใช้วินิจฉัยและวางแผนการผ่าตัดในผู้ป่วย 
เด็กและผู้ใหญ่ที่มีความพิการบริเวณใบหน้า กะโหลกศีรษะ และขากรรไกร รวมทั้งผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่  
ใช้วินิจฉัยและวางแผนการรักษาบริเวณมือและเท้า สามารถใช้ในห้องผ่าตัดได้ 

 3) MiniiScan: เครื่องเอกซ้ำเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติขนาดเล็ก ใช้ประเมินขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมที่ได้รับ 
การผ่าตัด ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการผ่าตัดก้อนเนื้อออกจากตัวผู้ป่วยครบถ้วน ให้ข้อมูลเป็นสามมิติและมีความ 
ถูกต้อง และใช้เวลาในการถ่ายภาพรังสีและประมวลผลรวดเร็ว
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4. การประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2019 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์ประธาน 
เปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ i-CREATe 2019 ซ้ำ่่งจัดข่้นในระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ เมืองแคนเบอร์รา 
เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีคณะกรรมการของภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้าร่วมงาน และนักศ่กษาเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ มีผลงานวิจัยของภาคีที่ได้รับรางวัล 

• ประเภทเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ ผลงานชื่อ ReArm ได้รางวัล Best Prototype และรางวัลชมเชย (Merit Award)  
โดยนักศ่กษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

• ประเภทการออกแบบนวัตกรรม ผลงานชื่อ Active Exo-spine (AES) ได้รางวัล Best Ergonomic Design โดยนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. กิจกรรมของภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ประจำาปี พ.ศ. 2562
5.1 การประชุมคณะกรรมการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย 
 จัดข่้นเป็นประจำาปีละ 3 - 4 ครั้ง เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนขัอมูลวิจัย และร่วมดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มภาคี 

ซ้ำ่่งในปี พ.ศ. 2562 มีการประชุมคณะกรรมการภาคีจำานวน 3 ครั้ง ใน วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 19 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 และวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

5.2 กิจกรรมอื่นๆ ของสมาชิกภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมบรรยาย Panel discussion หัวข้อ Innovation in Applied Biomedical  

Science ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สมเด็้จำพิระกนิษ์ฐาธิราช่เจ้ำา กรมสมเด็้จำพิระเทพิรัตนราช่สุด้า ฯ สยืามบรมราช่กุมารี เสด็้จำพิระราช่ราช่ด้ำาเนินเป็นอุงค์ประธานเปิด้งานประชุ่มวิัช่าการ 
แลูะนิทรรศการ i-CREAe 2019 ณ์ เมือุงแคนเบอุร์รา เครือุรัฐอุอุสเตรเลีูยื โด้ยืมีคณ์ะกรรมการข็อุงภาคีวิัศวักรรมชี่วัการแพิทยื์เข้็าร่วัมงาน

 แลูะนักศึกษ์าเข้็าร่วัมประกวัด้สิ�งประดิ้ษ์ฐ์แลูะการอุอุกแบบสิ�งประดิ้ษ์ฐ์
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 • จัดค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ่กษาตอนปลาย (Beam Camp) ครั้งที่ 4 ณ ภาควิชา 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน จากนักเรียนที่สมัครเข้าค่าย 800 คน

 • กิจกรรมมอบอุปกรณ์ช่วยฝ่ึกการยืน Stand & Smile ตามโครงการนำานวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เพื่อขับเคลื่อน “Thailand 4.0” จำานวน 40 เครื่อง มอบให้แก่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานพัฒนาการช้า ในพื้นที่ภาคใต ้
ตอนล่าง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 • รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำาพน ผู้อำานวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
สร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกับบุคลากรจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ในวันที่ 5 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ทีม SMART@MU กับผลงาน SMART knee raising counter device ได้รับรางวัลสนับสนุน ในการเข้าร่วม 
แข่งขันประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำาปี พ.ศ. 2562 “Sport Science Innovation Contest 
2019” ซ้ำ่่งจัดข่้นโดยสำานักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศ่กษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้เยาวชน 
และประชาชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาได้นำาเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้น และประดิษฐ ์
ผลงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 • ความร่วมมือในด้านการจัดสอบวัดมาตรฐานสมรรถนะวิศวกรชีวการแพทย์ระหว่างวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยรังสิตกับสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสภาวิศวกร

 • ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ 
โรงพยาบาลอรัญประเทศ อำาเภออรัญประเทศ และโรงพยาบาลคลองหาด อำาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ทีม SMART@MU กับผลูงาน SMART knee raising counter device  ได้้รับรางวััลูสนับสนุนในการเข้็าร่วัมแข่็งขั็น
ประกวัด้นวััตกรรมด้้านวิัทยืาศาสตร์การกีฬา ประจำำาปี พิ.ศ. 2562

กิจำกรรมมอุบอุุปกรณ์์ช่่วัยืฝึึกการยืืน Stand&Smile กิจำกรรมมอุบอุุปกรณ์์ช่่วัยืฝึึกการยืืน Stand&Smile



20 รายงานประจำาปี 2562

โครงการความร่วมมือไทย – GSI/FAIR ตามพระราชดำาริฯ 

 สถาบันวิจัยไอออนหนักเฮล์มโฮลทซ้ำ์จีเอสไอ (GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research) เป็นหน่วยงานที่ได้รับ 
การสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อวิจัยด้านไอออนหนัก ตั้งอยู่ทางตอนหนือของเมืองดาร์มสตัดท์ สหพันธ ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1969 เป็นสมาคมวิจัยไอออนหนัก (Society for Heavy Ion Research) เรียกย่อ ๆ ว่า GSI  
เพื่อวิจัยด้านเครื่องเร่งอนุภาคไอออนหนักซ้ำ่่งนับเป็นศูนย์วิจัยสำาคัญในรัฐเฮ็ส (Hesse) ต่อมาจ่งเปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบันในฐานะ 
สมาชิกของเฮล์มโฮลทซ้ำ์ งานวิจัยของสถาบันฯ มีทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐานและฟิสิกส์ประยุกต์ งานวิจัยที่สำาคัญเป็นงานวิจัยใน 
สาขาฟิสิกส์พลาสมา ฟิสิกส์ของอะตอมโครงสร้างนิวเคลียสและปฏิกิริยาของนิวเคลียส ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์ เป็นต้น  
ผู้ถือหุ้นของสถาบันฯ ได้แก่ รัฐบาลกลาง (ร้อยละ 90) ที่เหลือเป็นของรัฐเฮ็สส์ (ร้อยละ 8) ทูรินเจีย (Thuringia) (ร้อยละ 1) 
และไรน์แลนด์-พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate) (ร้อยละ 1) ปัจจุบันมีพนักงาน 1,350 คน และยังมีนักวิจัยประมาณ 1,000 คน  
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วโลกมาร่วมใช้อุปกรณ์ บริหารโดยคณะกรรมการสถาบัน ซ้ำ่่งมาจากกระทรวงศ่กษาและวิจัยของ
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น

 ปัจจุบันผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Managing Director) ของ GSI/FAIR คือ 
ศาสตราจารย์เปาโล จิวเบลลิโน (Professor Dr. Paolo Giubellino) ซ้ำ่่งเคยดำารงตำาแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิจัย ALICE ของ CERN  
ซ้ำ่่งเคยได้เข้าเฝ่้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1  
พิธีลงนามบันท่กความเข้าใจ ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานครระหว่าง ALICE กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปี พ.ศ. 2555) 
และครั้งที่ 2 ALICE กับสถาบันวิจัยแสงซ้ำินโครตรอน (ปี พ.ศ. 2559) และครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินฯ เยือน GSI/FAIR 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทรงเป็นประธานการลงนามบันท่กความเข้าใจ (MoU) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยกับ GSI/FAIR จำานวน 5 หน่วยงาน คือ (1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
(3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (4) สถาบันวิจัยแสงซิ้ำนโครตรอน (องค์การมหาชน) และ (5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีมูลนิธิ 
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงนามเป็นพยานและทำาหน้าท่ีประสานงาน

1. โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อน ที่ GSI / FAIR ปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)
 สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเยือน 
สถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research: GSI) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่  
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จีเอสไอ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานทุนแก่นักศ่กษาสาขาฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการนักศ่กษาภาคฤดูร้อน “HGS-HIRe Summer  
Student Program at GSI” ณ เมืองดาร์มสตัดท์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำานวน 2 คนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก  
ปัจจุบันมีนักศ่กษาสาขาฟิสิกส์ ได้รับพระราชทานทุนเข้าร่วมโครงการนักศ่กษาภาคฤดูร้อนของจีเอสไอแล้วจำานวน 3 รุ่น รวม 6 คน  
โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้ส่งนักศ่กษาฤดูร้อนรุ่นที่ 3 พ.ศ. 2562 (วันที่ 22 กรกฎาคม – 13 กันยายน พ.ศ. 2562) จำานวน 2 คน  และ 
ได้ทำาการคัดเลือกนักศ่กษา เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรมในปี พ.ศ 2563 จำานวน 2 คน
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1.1 นักศึกษาฤดูร้อนที่ GSI /FAIR รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) 
 (วันที่ 22 กรกฎาคม – 13 กันยายน พ.ศ. 2562) 
 1) นายศุภโชค บัวรักษ์ ปริญญาตรีปีท่ี 4 ภาควิชาฟิสิกส์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 2) น.ส.วริศรา จารุจินดา ปริญญาตรีปีท่ี 4 ภาควิชาฟิสิกส์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.2 โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อน  
ที่ GSI / FAIR ปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)

  คณะกรรมการคัดเลือก สัมภาษณ์นักศ่กษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร ์
ประเทศไทย สวทช. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งหมด 14 คน ทรงมีพระราชทาน 
พระราชวินิจฉัยคัดเลือกนักศ่กษาเข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 2 คน 
เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย ประจำาปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ 

 1) นางสาวแพรวา การุญ ภาควิชา: ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ระดับช้ัน: ปริญญาตรี ปีท่ี 4

 2) นายนครินทร์ จายโจง ภาควิชา: ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระดับช้ัน: ปริญญาโท ปีท่ี 2

2. ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการติดต้ังเคร่ือง 
ไซ้ำโคลตรอน เพื่อเร่งอนุภาคโปรตอน ของศูนย์โปรตอนสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ 
จะเสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดศูนย์นี้ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อ 
เฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ 
65 พรรษา โดยผู้ป่วย 65 คน จะได้รับการรักษามะเร็งฟรี และ 
เริ่มรับผู้ป่วยราว 300 – 600 คน/ปี งบประมาณรวม 1,200 
ล้านบาท

 ผลการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2562: มีความร่วมมือระหว่างศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
กับ GSI/FAIR โดยนายธนวัฒน์ ถาวรวงษ์ นิสิต ปริญญาเอกฟิสิกส์การแพทย์ปี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตร 5 ปี) เดินทาง 
ไปฝ่ึกที่ GSI/FAIR สนับสนุนค่าใช้จ่ายโดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่องการ
ป้องกันอันตรายจากรังสีเน้นนิวตรอนที่เกิดจากการที่โปรตอนไปกระทบกับวัสดุต่าง ๆ ในเครื่องบำาบัดมะเร็งด้วยโปรตอน

 นายธนวัฒน์จะนำาความรู้ที่ได้รับมาตรวจวัดเพื่อป้องกัน 
อนัตรายดังกล่าวกับเคร่ืองโปรตอนบำาบัดมะเร็ง ของโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นอกจากน้ีนายธนวัฒน์ยังได้มีโอกาส 
ศ่กษาเทคนิค Patient-specific 3D range-modulator &  
Beam verification ของ GSI ที่มีการสร้าง compensator  
สำาหรับผู้ป่วยแต่ละราย วางหน้าลำาโปรตอน ทำาให้มีการสแกน 
ลำาโปรตอนโดยใช้เพียงพลังงานเดียวสามารถให้ปริมาณรังสี 
ครอบคลุมก้อนมะเร็งทั้งหมด ทำาให้ลดเวลาในการฉายรังสีลงได ้
และมีความแม่นยำาในการรักษา 

นายืศุภโช่ค บัวัรักษ์์          นางสาวัวัริศรา จำารุจิำนด้า

นางสาวัแพิรวัา การุญ        นายืนครินทร์ จำายืโจำง
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3. ความร่วมมือระหว่างสถุาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) กับ GSI /FAIR
3.1 ความร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยสุรนารี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: สถุาน ี

วิจัยแพนดา (PANDA Experiment)
 • PANDA (antiProton ANnihilations at DArmstadt) สร้างข่้นเพื่อให้แอนติโปรตอนชนกับเป้าอยู่กับที่ (ได้แก่  

โปรตอนในเบื้องต้นและธาตุอื่นในอนาคต) ทำาให้เกิดจากการชนนี้  
 • สถานีแพนดาจากหน่วยตรวจวัด ช่วยจำาแนกชนิดและพลังงานของอนุภาคที่เกิดข่้นเพื่อนำาไปใช้ในการศ่กษาฟิสิกส์

ที่เกี่ยวกับแรงอ่อน แรงเข้ม สถานะแปลกใหม่ (exotic states) ของสสารและโครงสร้างฮาดร็อน
 • ความร่วมมือแพนดาประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ 500 คน จาก 20 ประเทศที่จะรวมกันดำาเนินการวิจัยข้างต้น
 • การผลิตลำาแอนติโปรตอนน้ันเร่ิมจากการผลิตโปรตอนด้วยเคร่ืองเร่งโปรตอนเชิงเส้น p-LINAC จนได้พลังงานประมาณ  

70 MeV แล้วจ่งส่งไปเร่งเพิ่มข่้นโดยเครื่องซ้ำินโครตรอน SIS18 และ SIS100 จากนั้นโปรตอนจะถูกส่งชนเป้า  
(ซ้ำ่่งประกอบด้วยธาตุนิเกิลและทองแดง) เพื่อผลิตแอนติโปรตอน ซ้ำ่่งแอนติโปรตอนที่เกิดข่้นจะมีโมเมนตัมสูงสุดถ่ง  
15 GeV/c ถูกส่งไปยังวงแหวนกักเก็บ HESR (High Energy Storage Ring)และ CR เพื่อนำาไปใช้งานต่อไป  
ที่ด้านหน่่งของวงแหวาน HESR จะมีสถานีทดลอง PANDA (antiProton ANnihilations at DArmstadt)  
PANDA@THAILAND (https://panda.gsi.de/article/panda-thailand) 

 • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2062 ที่การประชุม PANDA Collaboration จังหวัดกระบี่ ได้มีการลงนาม  
Expression of Interest (EoI) ระหว่าง PANDA กับ มหาวิทยาลัยสุรนารี สซ้ำ. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เพื่อร่วมมือกันในการ (1) ออกแบบและสร้างเมคานิกส์ของหน่วยตรวจวัด Forward Trackers และ (2) ออกแบบ 
และพัฒนาระบบซ้ำอฟต์แวร์ควบคุมหน่วยตรวจวัด Forward  
Trackers และ (3) พัฒนาระบบเลือกอนุภาคเกิดใหม่ด้วยปัญญา 
ประดิษฐ์ของการเรียนรู้ด้วยเครื่อง โดย Prof. Klaus Peters  
ซ้ำ่่งเป็น PANDA spokesperson ได้เดินทางมาลงนามกับ 
ฝ่า่ยไทยซ่่้ำงมี ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สรุนารี) ดร.กีรติ มานะสถิตพงศ์ (สซ้ำ.) และ ดร.สาคร ริมแจ่ม  
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นผู้แทนฝ่่ายไทย

3.2 ความร่วมมือระหว่าง สซ. กับ GSI /FAIR: การร่วมออกแบบและ 
พัฒนาระบบตรวจวัดไปข้างหน้า

 • โครงการ 1: ระบบควบคุม FT DCS: นักวิจัยจะใช้ชุดซ้ำอฟต์แวร์  
EPICS (Experiment Physics and Industrial Control  
System) ท่ีแพร่หลายในสถาบันวิจัยเคร่ืองเร่งอนุภาคท่ัวโลก ซ่่้ำงมี 
เคร่ืองมือสำาหรับสร้างระบบควบคุม เช่น ไดรเวอร์สำาหรับควบคุม 
อุปกรณ์ซ้ำอฟต์แวร์ส่วนติดต่อผู้ใช้ ซ้ำอฟต์แวร์ส่งสัญญาณเตือน  
(alarm) ซ้ำอฟต์แวร์บันท่กข้อมูลอุปกรณ์ (archiver) โดยผู้ใช้ 
ไม่จำาเป็นต้องเขียนโปรแกรมข่้นมาใหม่ทั้งหมด สามารถติดตั้ง 
บนคอมพิวเตอร์หลากหลายแพลทฟอร์มเช่น ไมโครซ้ำอฟท์วินโดว์  
ลินุกซ้ำ์ ยูนิกซ้ำ์ หรือแมคอินทอช (ทั้งแบบ PC, Laptop) บอร์ด 
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ตามความ 
ต้องการของผู้ใช้

 • โครงการ 2: โครงสร้างเชิงกลของชุดทดแทน Tracking Module  
สำาหรับ Forward Spectroscopy (โครงสร้างเชิงกล Mech. 
Struc.):  ในระยะแรกสถานีวิจัย PANDA ไม่สามารถสร้าง FT5  
และ FT6 ได้ทัน (FT หมายถ่ง Forward Trackers มีทั้งหมด 
ตั้งแต่ FT5 และ FT6) ประจวบกับ CERN ต้องการอัพเกรด Outer 
Tracker และจะรื้อถอนชุดเก่าออกไปสถานีวิจัย PANDA เห็นว่า  
Outer Tracker ที่ถูกรื้อถอนสามารถนำามาใช้เป็น FT5 และ  
FT6 ได้ อย่างไรก็ดี Outer Tracker ของ CERN มีขนาดใหญ่กว่า 

การประชุ่มปรึกษ์าหารือุในเดื้อุนมีนาคม พิ.ศ. 2562 
จัำงหวััด้กระบี� ประเทศไทยื

การประชุ่มปรึกษ์าหารือุในเดื้อุนมกราคม พิ.ศ. 2562 
เมือุงด้าร์มสตัด้ สหพัินธ์สาธารณ์รัฐเยือุรมันนี
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Forward Tracker ที่ PANDA ต้องการ สถานีวิจัย PANDA จ่งจำาเป็นต้องสร้างอุปกรณ์ย่ดจับสำาหรับ Outer Tracker  
ข่้นใหม่ จ่งเป็นท่ีมาของโครงการ Mech.Struc. ขณะน้ี Outer Tracker จาก CERN ได้ถูกนำามาเก็บรักษาไว้ท่ี GSI แล้ว

4. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ GSI

ผศ.ด้ร.บุรินทร์ อัุศวัพิิภพิ ผศ.ด้ร.นฤมลู สุวัรรณ์จัำนทร์ดี้ แลูะ 
นางสาวัวัริศรา จำารุจิำนด้า เข้็าร่วัมหารือุกับ 

Prof. Dr. Marco Durante, Dr. Michael Krämer แลูะ 
Dr. Martina Fuß ณ์ GSI วัันที� 6 กันยืายืน พิ.ศ. 2562

4.1 การเดินทางไปฝ่ึกทำาวิจัยของนักศ่กษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ จำานวน 1 คน ได้แก่ 
นายพิทยา อภิวัฒนกุล นักศ่กษา ปริญญาตรี โครงการ พสวท. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4.2 การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ PANDA collaboration meeting 2019 และการลงนาม  
MOU ดร.สาคร ริมแจ่ม ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ PANDA collaboration 
meeting ณ โรงแรมดิวาน่า พลาซ้ำ่า จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ GSI/FAIR
5.1   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีช่วยดำาเนินการประสานงาน ดังนี้
 1) วันที่ 16 - 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ. สถาบัน GSI เมืองดาร์มสตัดท์ คณะนักวิจัยแสงซ้ำินโครตรอน ร่วมหารือ 

กับคณะนักวิจัย PANDA-GSI/FAIR เรื่อง (1) โครงสร้างสนับสนุนเชิงกลของสเปกโตรมิเตอร์ (2) ระบบควบคุม 
หัววัดทางเดินด้านหน้า (3) เครื่องเร่งสำาหรับการเกษตร และการแพทย์ 

 2) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดร.ประทีป กอช Programme Coordinator GET Involved Council Issues Office 
FAIR GmbH ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ GSI/FAIR ในการส่ง 
นักศ่กษาและนักวิจัยไปปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้นที่  GSI/FAIR

 3) วันที่ 11 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดการประชุม PANDA Collaboration Meeting และลงนามเจตจำานง 
ความร่วมมือระหว่าง ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช มหาวิทยาลัยสุรนารี กับ ศ.เคลาส์ ปีเตอร์ส โฆษกของ PANDA ณ 
โรงแรมดีวาน่าพลาซ้ำาอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ และ ดร.กีรติ มานะสถิตพงศ์ ผู้แทนสถาบันวิจัยแสงซ้ำินโครตรอน และ  
ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่ม ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามแสดงเจตจำานงความร่วมมือเร่ืองการออกแบบและสร้างชุด 
ฉากรับลำาอนุภาค (C-Frame) ของ PANDA สเปกโตรมิเตอร์ การพัฒนาระบบควบคุมหัววัดทางเดินด้านหน้า (Forward  
Tracker Detector Control System) และการพัฒนาและออกแบบระบบซ้ำอฟต์แวร์โดยใช้หลักการเรียนรู้ของเคร่ือง

5.2 เดือนเมษายน - สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเดอา ออเลีย คาร์ตินี นักศ่กษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนารี ได้เดินทางไปปฎิบัติงานวิจัย ท่ี GSI ด้านชีววิทยารังสี ด้านอัตราการอยู่รอดของเซ้ำลล์ปกติและเซ้ำลล์มะเร็งหลังการฉาย 
ด้วยรังสีเอกซ์้ำและอนุภาคคาร์บอน ในโครงสร้างถาดหลุมโดยใช้สารในการเล้ียงท้ังแบบ 2 มิติ (monolayer) และ 3 มิติ (matrigel) 

6. ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ GSI 
 นางสาววริศรา จารุจินดา นักศ่กษาปริญญาตรีปีที่ 4 จากคณะ 
วิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบันเรียน 
ต่อปริญญาโทปี 1 จุฬาฯ) เข้าร่วมโครงการนักศ่กษาภาคฤดูร้อนของ 
สถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI) ประจำาปี พ.ศ. 2562 ระหว่าง 
วันที่ 22 กรกฎาคม - 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ทำางานวิจัยเรื่อง  
“Monte Carlo Simulation for Radiation” และนำาเสนอผลงานเรื่อง 
SOBP Generating Functions for the Depth-Dose Distribution  
Based on the Monte Carlo Simulation Using PHITS 
ในการประชุม Siam Physics Congress 2019 โรงแรมหรรษา เจบี 
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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โครงการความร่วมมือกับ ITER: International Fusion Energy Organization  

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตร 
การก่อสร้างอีเทอร์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และประทับเป็นประธานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กร 
พลังงานฟิวชันนานาชาติอีเทอร์และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนากำาลังคน โดยคาดว่าจะเห็น 
พลาสมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 2025 และการหลอมเข้าด้วยกันเพื่อให้พลังงานใน ค.ศ. 2035 ปัจจุบันอีเทอร์มีเจ้าหน้าที่ประจำา 850 คน 
จาก 35 ประเทศ ผู้เชี่ยวชาญและผู้รับเหมาราว 800 คน และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกกว่า 3,000 คน จากทั่วโลก

1. ความร่วมมือกับโครงการเครื่องโทคาแมคของประเทศจีน รุ่น EAST (Experimental Advanced  
Superconducting Tokamak) 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตร 
โครงการ EAST เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซ้ำ่่งรัฐบาลจีนได้จัดพิธีมอบเครืองเครื่องโทคาแมครุ่น HT-3M ให้ไทย 
อย่างเป็นทางการ ส่วนประกอบหลักของ HT-3M ที่ ASIPP (Institute of Plasma Physics Chinese Academy Of Sciences)  
จะมอบให้ไทยคือ chamber, toroidal field coils, poloidal field coils และ central solenoid มูลค่าราว 140 ล้านบาท   
HT-6M เป็นรุ่นที่ 2 ที่พัฒนาข่้นที่สถาบัน ASIPP มีขนาดกลางสร้างสนามแม่เหล็กจากโลหะทองแดงโดยนักวิจัยจีนเอง ใช้ทดลอง 
ด้านพลาสมาและฟิวชันระหว่าง พ.ศ. 2523 – 2543 มีผลงานวิชาการ และผลิตนักวิจัยด้านพลาสมาและฟิวชันจำานวนมาก  
ซ้ำ่่งประโยชน์หลักคือการเรียนรู้เชิงวิศวกรรม และการสร้างองค์ความรู้พลาสมาอุณหภูมิสูง 

1.1 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชัน 20 ปีของไทย
 การลงทุนครั้งที่ 1: การพัฒนาเครื่องโทคาแมคของประเทศไทย แผนงบประมาณ 5 ปี 619 ล้านบาท
 • การไฟฟ้าฝ่่ายผลิต ปี พ.ศ. 2562   248  ล้านบาท
 • งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2563  171  ล้านบาท
 • งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2564  100  ล้านบาท
 • งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2565  100  ล้านบาท

 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายด้วยการทำางานเป็นภาคีร่วมกับ 
 • มหาวิทยาลัย 19 แห่ง
 • การไฟฟ้าฝ่่ายผลิต
 • สถาบันวิจัยแสงซ้ำินโครตรอน (องค์การมหาชน)
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1.2 มีการผลิตปริญญาโทและเอกราว 15 คน/ปี โดยภาคีสมาชิกในประเทศไทยมีทั้งหมด 19 สถาบัน ได้แก่ สถาบัน 
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.3 การพัฒนากำาลังคนร่วมกับต่างประเทศ: (ITER: International Fusion Energy Organization), (CEA: French  
Alternatives Energies and Atomic Energy Commission) ของฝ่รั่งเศส และ (NIFS: National Institute for  
Fusion Science) ของญี่ปุ่น

 1) ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion เป็นความร่วมมือระหว่าง สทน และ CEA ประเทศฝ่รั่งเศส  
และ NIFS ประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ฟิวชัน

 2) ITER International School (IIS) วัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะและสร้างนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่สำาหรับ 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันและสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและการพัฒนาศักยภาพในการบูรณาการองค์ความรู้ 
ด้านต่าง ๆ สำาหรับการพัฒนาในโครงการ ITER

 3) โครงการนักวิจัยไทยไป ITER วัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ของประเทศไทยสำาหรับ 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชัน และเตรียมการไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยกับ ITER ในอนาคต



26 รายงานประจำาปี 2562

โครงการพัฒนานาฬิิกาอะตอมเชิงแสงด้วยไอออนเย็นของธาตุอิธเธอเบียม  

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 
พระราชดำาเนินไปยังศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ทรงเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย 
ทางด้านเทคโนโลยีควอนตัม ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS: National University of 
Singapore)

 ศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม (Centre for Quantum Technologies: CQT) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)  
ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2007 เพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติแห่งแรกของสิงคโปร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแห่งชาต ิ
สิงคโปร์ (NUS) ภารกิจมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีควอนตัมเพื่อสนับสนุนงานวิชาการและภาคอุตสาหกรรม และ 
งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีควอนตัม 3 ด้าน คือ Quantum Communication, Quantum Computing และ Quantum  
Metrology/Precision Measurement มีบุคลากร 182 คน เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักศ่กษา 157 คน และมีงบประมาณปีละราว 
650 ล้านบาท

1. แผนความร่วมมือระหว่างสถุาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) และศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม (CQT) 
ในการพัฒนานาฬิิกาอะตอมเชิงแสง 

 เพื่อใช้เป็นนิยามของหน่วยวินาทีในอนาคตของประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีควอนตัม โดย NIMT  
ใช้ไอออนของธาตุอิธเธอเบียม (Yb+) และ CQT ใช้ไอออนของธาตุลูทิเทียม (Lu+) 

 การทำางานเริ่มจาก (1) การกักขังไอออนของอิธเธอเบียม ด้วยสนามไฟฟ้าให้อยู่ที่อุณหภูมิใกล้ศูนย์องศาเคลวิน (2) ใช้เลเซ้ำอร์
ที่ความถี่พอเหมาะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนของไอออนนี้เปลี่ยนสถานะไปมาระหว่างชั้นพลังงานที่เรียกว่า S และ D ความถี่ของเลเซ้ำอร์
นี้จ่งเป็นนาฬิกาที่แม่นยำาตามต้องการ

นักวิจัยไทย
• ด้ร.ปิยืพิัฒน์ พิูลูทอุง NIMT
• ด้ร.ธเนศ พิฤทธิวัรสิน มหาวัิทยืาลูัยืมหิด้ลู
• ด้ร.ธารา เฉลูิมทรงศักด้ิ์ มหาวัิทยืาลูัยืมหิด้ลู
• นายืนครินทร์ จำายืโจำง นักศึกษ์าปริญญาโท   
 มหาวัิทยืาลูัยืมหิด้ลู
นักวิจัยสิงคโปร์
• Dr. Murray Barrett CQT
• นายืรัฐกร แก้วัอุ่วัม  
• นักศึกษ์า ปริญญาเอุกไทยืที� CQT
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2. ประโยชน์และผลที่ประเทศไทยได้รับ 
 เป็นส่วนหน่่งในการกำาหนดนิยามของหน่วยวินาที งานวิจัยไทย 
เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ สร้างนักวิจัยและนักศ่กษาไทยที่ม ี
คุณภาพและมีศักยภาพในการทำางานวิจัยเทียบเคียงสถาบันวิจัย 
ชั้นนำา ความถี่ที ่ได้จากนาฬิกาอะตอมเชิงแสงจะเป็นโครงสร้าง 
พื้นฐานที่สำาคัญให้กับประเทศไทย นำาไปใช้งานในด้านการสื่อสาร 
โทรคมนาคม (5G network) ระบบการทำาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(Financial Technology) ระบบโครงข่ายพิกัดหมุดหลักฐาน 
แห่งชาติ เป็นต้น

3. การนำานาฬิิกาอะตอมเชิงแสงไปใช้งานนาฬิิกาอะตอม
 ปัจจุบันใช้นาฬิกาอะตอมซ้ำีเซ้ำียม เป็นมาตรฐานเวลาและ 
ความถี่ของประเทศไทย UTC [NIMT] ในอนาคตโครงการวิจัย  
Ytterbium Ion Clock จะได้นาฬิกาอะตอมสมรรถนะสูง เป็น 
มาตรฐานเวลาและความถ่ีของประเทศไทย โดยจะมีความคลาดเคล่ือน  
1 วินาที ในระยะเวลาหน่่งพันล้านปี พิกัดและเวลามาตรฐาน  
สถานีเวลาท่ีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นการเทียบเวลาระหว่าง 
ประเทศด้วย GNSS พร้อมบ่งช้ีคุณภาพของผลการวัด การประยุกต์ใช้  
พิกัดและเวลามาตรฐานประเทศไทยเพ่ือประเมินความเสียหายใน 
พ้ืนท่ีเส่ียงภัยท่ีลุ่มนำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง ร่วมกับ กรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรนำ้า (องค์การมหาชน) และกระทรวงการอุดมศ่กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 การปรับเทียบเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานได้แก่ สำานัก 
พระราชวัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทวิทย ุ
การบิน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรมอุทกศาสตร์ 
กองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพไทย ETDA and e-Government  
Laos Standard Time ระบบโทรคมนาคม

 การปรับเทียบเวลาผ่านวิทยุ (FM-RDS) กระจายสัญญาณ 
เวลามาตรฐานประเทศไทย ผ่านสถานีวิทยุของกองทัพอากาศและ 
อสมท. จำานวน 40 สถานี ทั่วประเทศไทย ผู้ใช้งานได้แก่ กรมสื่อสาร 
ทหารอากาศ กองทัพอากาศ  เวลาบนวิทยุติดรถยนต์  นาฬิการะบบ  
FM-RDS 
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โครงการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 สืบเนื่องจากระหว่างเสด็จเปิดงานนิทรรศการ CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย  
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ ที่ปร่กษาและนักวิจัยอาวุโส สวทช. ได้
นำาความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานของเครื่องเอกซ้ำเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติแบบเคลื่อนย้ายได้ (MobiiScan) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ข่้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบและทรงมีพระ 
ราชดำาริว่าควรจัดตั้งเป็น “ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ” ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ สวทช. 
ทำานองเดียวกับที่เคยจัดตั้ง “ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มาแล้ว และให้เชิญ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ 
หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมเป็นที่ปร่กษาของโครงการจัดตั้งศูนย์นี้ด้วย 

 หลังจากนั้นได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกันเรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การประชุมครั้งนี้ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ พร้อมด้วย  
ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ และคณะได้เดินทางมาประชุมร่วมกับ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัตตั้งศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ซ้ำ่่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและสนับสนุน 
ให้จัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว จนกระทั่งการประชุมการจัดตั้งศูนย์ฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ 
ข้อเสนอให้การจัดตั้งศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โดยมีโครงสร้างระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสำานักงานตั้ง 
อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติอนุมัติให ้
จัดตั้งศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเป็นส่วนงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถดำาเนินการได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข่้น ก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อประเทศชาติในการดูรักษาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ผู้ป่วย
ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนต่อไป 

 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ครั้งที่ 2/2562 ณ วังสะปทุม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซ้ำ่่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการประชุม ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ 
และเลขาธิการมูลนิธิฯ ได้ถวายรายงานผลการดำาเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ณ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ้ำ่่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการดำาเนินงาน และทรงพระราชทานชื่อศูนย์นี้ว่า “ศูนย์แก้ไขความพิการบน 
ใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  
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1. ผลการใช้นวัตกรรม
 นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งศูนย์ฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 จนถ่ง 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการใช้นวัตกรรมในการช่วยรักษาผู้ป่วย 
ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รวมจำานวนท้ังส้ิน 48 คน 
ดังน้ี 

• MobiiScan (Mobile CT): มีการใช้งานเครื่องเอกซ้ำเรย ์
คอมพิวเตอร์ 3 มิติแบบเคลื่อนย้ายได้ในการช่วยรักษาผู้ป่วย 
มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จำานวน 27 คน

• Computing Design: การออกแบบและวางแผนการรักษา 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การวัดขนาดและปริมาตร 
ของรูโหว่ จาก DICOM File ได้ดำาเนินการใช้กับผู้ป่วยที่ม ี
ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จำานวน 16 คน

เครื�อุง MobiiScanComputing Design

• 3D Printing: การสร้างแบบจำาลอง 3 มิติ เพื่อใช้วางแผนการรักษาและผ่าตัด ได้ดำาเนินการใช้กับผู้ป่วยท่ีมีความพิการบน 
ใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จำานวน 5 คน

2. การรักษาโรคความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
 นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งศูนย์ฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 จนถ่งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้ดำาเนินการให้บริการด้านการตรวจ
รักษาผู้ป่วยนอก จำานวน 285 คน และบริการด้านการผ่าตัด จำานวน 77 คน รวมให้บริการจำานวน 362 คน รายละเอียดดังนี้

•	 ทีมศัลยแพทย์จากศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ	แก้ไขความพิการบนใบหน้าและ
	 กะโหลกศีรษะ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	นำาโดย
 - ศ.กิตติคุณ์ นพิ.จำรัญ มหาทุมะรัตน์
 - รศ.นพิ.นนท์ โรจำน์วัช่ิรนนท์
• ทีมศัลูยืแพิทยื์จำากศูนยื์แก้ไข็ควัามพิิการบนใบหน้าแลูะกะโหลูกศีรษ์ะ 

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	นำาโดย
 - ผศ.แพิทยื์หญิงวัิมลู ศิริมหาราช่
 - ทีมทันตแพิทยื์ จำากคณ์ะทันตแพิทยืศาสตร์มหาวัิทยืาลูัยืเช่ียืงใหม่

• โรคความพิการบนใบหน้าและกะโหลก 
ศีรษะ (Craniofacial deformities) ของ 
ผู้ป่วยที่เข้ามารักษามีสาเหตุมาจากความ 
พิการแต่กำาเนิด เช่น ความพิการในผู้ป่วย 
ที่มีรอยเช่ือมของกะโหลกศีรษะติดเร็ว
กว่าปกติ เช่น โรคครูซ้ำอง (Crouzon 
syndrome) โรคเอเพิร์ต (Apert syn-
drome) เป็นต้น 

• การวางแผนการรักษาร่วมกับแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น ๆ อีกประมาณ 12  
สาขา เรียกว่าเป็นการทำางานแบบสหสาขา 
วิชาชีพ (multidisciplinary team) จ่ง 
ประสบความสำาเร็จ ได้แก่ กุมารแพทย์  
แพทย์ทางพันธุกรรม  จักษุแพทย์ แพทย ์
ทางหู คอ จมูก จิตแพทย์ วิสัญญีแพทย์  
ทั นตแพทย์ และทั นตแพทย์ จั ด ฟัน 
นักอรรถบำาบัด นักสังคมสงเคราะห์  
พยาบาล ฯลฯ เป็นต้น 

• มีการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะแบบซ้ำับซ้ำ้อนร่วมกัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
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3. การก่อสร้างศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ 
 หลังจากได้รับการอนุมัติการจัดตั้งศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการดำาเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์ฯ 
ในบริเวณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

1) ส่วนต้อนรับและรับรอง: แบ่งพ้ืนท่ีส่วนหน่่งบริเวณด้านหลัง 
พระบรมรูปพระบิดา ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ  โรงพยาบาล 
มหาราชนครเชียงใหม่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ขนาด 36 ตารางเมตร เป็นส่วนต้อนรับและ 
รับรองผู้ป่วยของศูนย์ฯ  ขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการจ้าง 
ออกแบบและประมาณราคา เพ่ือขออนุมัติแบบรูปรายการ 
ต่อไป

2) ส่วนสำานักงาน: แบ่งพื้นที่ส่วนหน่่งที่ชั้น 2 อาคารตะวัน 
กังวานพงศ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะ 
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนสำานักงาน  
ประกอบด้วย 6 ห้อง ได้แก่ ห้องโถง ห้องให้คำาปร่กษา 
ห้องคลินิก เครือข่าย ข้อมูล สำานักงานท่ัวไป Innovation 
Lab และห้องเก็บของ

4. การรับทุนสนับสนุนการดำาเนินงานจากมูลนิธิทุน 
ท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

 คณะกรรมการมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ  
ได้อนุมัติสนับสนุนงบประมาณในส่วนของค่าเครื่องมือและ 
อุปกรณ์สำาหรับใช้ในการรักษาและแก้ไขความพิการบนใบหน้า 
และกะโหลกศีรษะให้แก่ผู้ป่วย จำานวน 15 ล้านบาท เพื่อเป็นการ 
สร้างคุณภาพชี วิตแก่ผู้ ป่วยท่ี มีความพิการบนใบหน้าและ 
กะโหลกศีรษะให้สามารถกลับมาดำารงชีวิตในสังคมได้ต่อไป โดย 
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้เข้ารับมอบเช็ค จำานวน 15 ล้านบาท  
ในงานพิ ธีมอบเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้หน่วยงานและ 
โรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ ของมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมฯ 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเอราวัณ 
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โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ ระยะท่ี 2

สืบเนื่องจากเจ้าชายอากิชิโน โนมิยะ ฟูมิฮิโต แห่งประเทศญี่ปุ่นทรงก่อตั้งสมาคม Biosophia Studies เพื่อดำาเนินการ 
ศ่กษาและวิจัยเรื่องความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวโยงระหว่างความเชื่อของมนุษย์กับหลักการวิทยาศาสตร์ ในเรื่องวิวัฒนาการของ 
ไก่ป่ามาเป็นไก่บ้านหรือไก่ชน ต่อมาได้เสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เพื่อเข้าเฝ่้าฯ ถวาย 
พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบและ 
กราบบังคมทูลขอพระราชานุญาตเพ่ือทำาการศ่กษาเร่ืองพหุสัมพันธ์ระหว่างไก่กับคนในประเทศไทย ดังน้ัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์การดำาเนินงานของสมาคมฯ  
ทางด้านประเทศไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ นำานักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ของ 
ประเทศไทย เข้าร่วมศ่กษาวิจัยในโครงการดังกล่าวด้วย

สำาหรับโครงการพหุสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่ในประเทศไทย (HCMR) ระยะที่ 1 เจ้าชายอากิชิโนเสด็จฯ เป็นองค์ประธาน 
ในการประชุมหารือระหว่างนักวิจัยญ่ีปุ่นและคณะนักวิจัยฝ่่ายไทย โดยกำาหนดโจทย์วิจัยว่า “เหตุใดและอย่างไรไก่ป่าจ่งมีวิวัฒนาการ 
กลายมาเป็นไก่บ้าน” กำาหนดระยะเวลาดำาเนินงานโครงการระยะแรก 3 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2550) มีแนวการทำางาน 
เป็นการผสมผสาน (Interdisciplinary approach) หลายสาขาวิชาประกอบด้วย มนุษยศาสตร์ ชีววิทยาและนิเวศวิทยา และ 
เศรษฐศาสตร์ ต่อมาได้ขยายไปรวมสาขาสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย หน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ อาทิ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
กรมปศุสัตว์ และสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์ประธาน 
ในงานเปิดตัวหนังสือ “Chickens and Humans in Thailand: Their Multiple Relationships and Domestication” ณ  
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553 นับเป็นการสรุปงานวิจัยระยะที่ 1 (ซ้ำ่่งแผนเดิมกำาหนดไว ้
ระหว่าง พ.ศ. 2547 - 2550) จากความสำาเร็จในการศ่กษาวิจัยของโครงการ HCMR ในระยะที่ 1 เจ้าชายอากิชิโนทรงมีพระประสงค ์
ดำาเนินการศ่กษาวิจัยภายใต้โครงการ HCMR ระยะที่ 2 ต่อไปโดยมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและญี่ปุ่น 2 ครั้ง  
โดยเจ้าชายอากิชิโนทรงเป็นประธาน 

แนวการทำางานเป็นการผสมผสาน (interdisciplinary approach) การศ่กษาวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชาเพื่อให้ได ้
องค์ความรู้ในมุมมองต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ ที่ใช้องค์ความรู้จากสาขาวิชาชีววิทยา ชีวโมเลกุล นิเวศวิทยา สัณฐานวิทยา  
และสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นต้น ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้องค์ความรู้ด้านคติชนวิทยา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
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โบราณคดี เป็นต้น และด้านความรู้ทั่วไป เช่น ความเป็นมาและวิวัฒนาการการปศุสัตว์ไทย การดำาเนินงานขณะนี้อยู่ในระหว่าง 
การสรุปรายงานโครงการ HCMR ระยะที่ 2

1. แนวทางการศึกษาวิจัย
นักวิจัยทั้งฝ่่ายไทยและญี่ปุ่นได้จัดการประชุมหารือถ่งความเป็นไปได้และแนวทางการศ่กษาวิจัยหลายครั้ง จนได้ข้อสรุปของ 

แผนการทำางานโครงการ HCMR ระยะที่ 2 โดยมีโจทย์วิจัยคือ เพื่อทำาความเข้าใจความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบระหว่าง 
คนกับไก่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำาให้ไก่ป่ากลายเป็นไก่บ้าน (Domestication) จากมุมมองต่าง ๆ ได้แก่ มุมมองทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ (Science) มนุษยศาสตร์ (Humanities) และสังคมศาสตร์ (Social science) มีระยะเวลาดำาเนินโครงการ 3 ปี  
(พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - มีนาคม พ.ศ. 2559) และสรุปผลในปีต่อมา

ในการดำาเนินการวิจัยในระยะที่ 2 เจ้าชายอากิชิโน โนมิยะ ฟูมิฮิโต และนักวิจัยฝ่่ายญี่ปุ่นเสนอให้มีการศ่กษาในสาขาใหม ่
เพิ่มเติมจากระยะที่ 1 ได้แก่

1) ด้านโบราณคดีที่เกี่ยวกับซ้ำากสัตว์โบราณ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาสนับสนุนการศ่กษา Domestication ของไก่
2) ด้าน Molecular Biology เพื่อสืบย้อนความเป็นมาของไก่ในปัจจุบันหรือไก่บ้านมาจากไก่ป่าในขณะที่นักวิจัยฝ่่ายไทย 

เสนอให้ศ่กษาในสาขาเดิมให้ล่กยิ่งข่้น กล่าวคือ
 - สาขาชีววิทยา ให้มีการศ่กษาเกี่ยวกับ Germline Stem Cells เพื่ออนุรักษ์และรักษาพันธุกรรมไก่ การศ่กษา  

Genome Comparisons ระหว่างไก่ป่าและไก่เชิงการค้า 
 - สาขามนุษยศาสตร์ การศ่กษาความเชื่อ พิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
 - การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ในโครงการตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในหัวข้อ “Food Security in Border Patrol Police Schools” โดยการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่ที่ดี สำาหรับมอบให ้
โรงเรียนและประชาชนในชนบทเลี้ยงไว้บริโภคเพื่อให้ได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ 

โดยจะยังคงเน้นแนวการทำางานแบบผสมผสาน (Interdisciplinary approach) การศ่กษาวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา  

เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในมุมมองต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) มมุมองวิทยาศาสตร์: ใช้องค์ความรู้จากสาขาวิชาชีววิทยา ชีวโมเลกุล นิเวศวิทยา สัณฐานวิทยา และสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เป็นต้น
2) มุมมองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ใช้องค์ความรู้ด้านคติชนวิทยา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณคดี เป็นต้น
3) ความรู้ทั่วไป เช่น ความเป็นมาและวิวัฒนาการการปศุสัตว์ของไทย 

2. ผลการดำาเนินงาน ปี พ.ศ. 2561- 2562
2.1 กิจกรรมการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2561: การประชุมคณะนักวิจัยในโครงการ HCMR ระยะที่ 2 วันที่ 12 กันยายน  

พ.ศ. 2561 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว กรุงเทพมหานคร
 นักวิจัยไทยและญ่ีปุ่นได้ประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณารูปแบบและโครงร่างในการจัดทำาหนังสือสรุปผลการดำาเนินโครงการ  

HCMR ระยะที่ 2 โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ และ ศ.ดร.โอซ้ำามุ อากางิ ร่วมกันเป็นประธานการประชุมสรุปได้ดังนี้

 1) กำาหนดให้มี 4 parts ซ้ำ่่งแต่ละ part จะมีทั้งนักวิจัยไทย 
และญี่ปุ่นร่วมกันเขียนบทความดังนี้

  • Basic View: Domestication Model of Red  
Jungle Fowl    โดยเจ้าชายอากิชิโน โนมิยะ ฟูมิฮิโต

  • Chicken and Human Relationships in Mon-
soon Asia

  • History of Human-Chicken Interaction in Thailand

  • Chicken and Human Interaction on Contemporary Thai Society

 2) จะพิมพ์หนังสือกับสำานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงเช่น Nature, Springer เป็นต้น
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2.2 การดำาเนินงานปี พ.ศ. 2562: การประชุมนักวิจัยไทยเพื่อสรุปบทความที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบ
 นักวิจัยไทยได้ประชุมร่วมกัน เพื่อรวบรวมบทความตามที่ได้จัดทำาร่าง หนังสือสรุปผลการดำาเนินโครงการ HCMR  

ระยะที่ 2 จำานวน 2 ครั้ง  

 1) ครั้งที่ 1 ประชุมสรุปการดำาเนินโครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ระยะที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 2) ครั้งที่ 2 ประชุมสรุปการดำาเนินโครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ระยะที่ 2 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 ปัจจุบันบทความของนักวิจัยไทยได้รวบรวมแล้วเสร็จ ฝ่่ายไทยจ่งได้รวบรวมเนื้อหาเท่าที่ได้จัดทำาเป็นหนังสือ Chicken  
and Human Relationships in Monsoon Asia ส่งมอบให้ทางญี่ปุ่นเพิ่มเติมเนื้อหาต่อไป

ประชุ่มสรุปการด้ำาเนินโครงการวิัจัำยืพิหุสัมพัินธ์คนกับไก่ระยืะที� 2 ครั�งที� 2
วัันอัุงคารที� 13 สิงหาคม พิ.ศ. 2562 ณ์ อุุทยืานวิัทยืาศาสตร์ประเทศไทยื
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โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำาริว่าความเจริญก้าวหน้าทาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่้นอยู่กับคุณภาพของคนเป็นสำาคัญ จ่งมีพระราชดำาริให้ดำาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่้น 
โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียน นักศ่กษา ครูอาจารย์ นักวิจัย มีโอกาสได้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทาง 
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การดูงาน การเข้ารับการอบรม การทำาวิจัย ตลอดจนการศ่กษาต่อ 
ในระดับสูงตามศักยภาพและความสนใจของแต่ละคน เพื่อจะได้นำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
ประเทศต่อไป

โครงการคัดเลือกนักศ่กษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระ 
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” 
จ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนากำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยสนับสนุนให้นักเรียน นักศ่กษา ครู และนักวิทยาศาสตร์ไทย ได้ไป 
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนศ่กษาต่อในสถาบันวิจัย หรือ 
สถาบันการศ่กษาชั้นนำาในประเทศต่าง ๆ 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ใน 
ฐานะฝ่่ายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศ่กษาเพื่อรับพระราชทาน 
ทุนการศ่กษาฯ ซ้ำ่่งดำาเนินการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 
พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการคัดเลือกนักศ่กษา นักวิจัยที่มีคุณสมบัต ิ
เหมาะสมในเบื้องต้น โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วยผู้ทรง
คุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่ทูลเกล้าฯ  
ถวายทุน ผู้แทนจาก สวทช. สำานักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น เมื่อคัดเลือกแล้ว  
คณะกรรมการคัดเลือก นำาความข้่นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกใน 
ขั้นตอนสุดท้าย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถ่งปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2563) มีนักศ่กษา 
และนักวิจัยที่ได้รับพระราชทานทุนการศ่กษาของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
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ในต่างประเทศ 5 แห่ง จำานวนทั้งสิ้น 68 คน สำาเร็จการศ่กษา 
และประกอบอาชีพในสายงานต่าง ๆ เช่น บริษัทเอกชน ธนาคาร  
องค์การระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัย จำานวน 40 คน  
อยู่ระหว่างกำาลังศ่กษาจำานวน 24 คน โดยเป็นทุนการศ่กษา 
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ในต่างประเทศ ดังนี้

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยซ้ำีอานเจียวทงตั้งอยู่ ณ เมืองซ้ำีอาน มณฑล 

ส่านซ้ำี เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศ่กษาธิการ และได้รับ 
การยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สำาคัญในประเทศจีนถือเป็น 
มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ใน 20 อันดับแรกของประเทศจีน  
ต่อมากลายเป็นหน่่งในมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งที่สร้างข่้น โดยมีจุด 
มุ่งหมายที่จะเป็นหน่่งในไม่กี่มหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายในการ 
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

มหาวิทยาลัยซ้ำีอานเจียวทง ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม 
ถวายทุนการศ่กษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร ์
และวิศวกรรมศาสตร์ จำานวน 3 ทุนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีการศ่กษา 
2554 

ปัจจุบันมีนักศ่กษาท่ีได้รับพระราชทานทุนการศ่กษา 
จำานวน 19 คน สำาเร็จการศ่กษาแล้ว จำานวน 16 คน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological  

University) เป็น 1 ใน 2 สถาบันอุดมศ่กษาของรัฐขนาดใหญ ่
ของสิงคโปร์ เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคนิคท่ีมีช่ือเสียงทางด้าน 
วิศวกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุน 
การศ่กษาระดับปริญญาเอกทางทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ใน 
สาขาต่าง ๆ เช่น 1) Aerospace Engineering 2) Biomedical  
Engineering 3) Computer Science and Engineering  
4) Electrical & Electronics Engineering 5) Environmental  
Engineering 6) Material Science and Engineering และ  
7) Mechanical Engineering จำานวน 5 ทุนต่อปี เริ่มตั้งแต ่
ปีการศ่กษา 2556  

ปัจจุบันมีนักศ่กษาท่ีได้รับทุนการศ่กษาพระราชทาน 
จำานวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 16 คน อยู่ระหว่างศ่กษา จำานวน 8 คน 
ลาออกจากการเป็นนักศ่กษา 1 คน และสำาเร็จการศ่กษาแล้ว 
จำานวน 7 คน

นักศึกษ์าที�ได้้รับพิระราช่ทานทุนการศึกษ์า
ระดั้บปริญญาโท มหาวิัทยืาลัูยืซีีอุานเจีำยืวัทง

นักศึกษ์าที�ได้้รับพิระราช่ทานทุนการศึกษ์า
ข็อุงมหาวิัทยืาลัูยืเทคโนโลูยีืนันยืางจำำานวัน 14 คน

เข้็าเฝ้ึาถวัายืรายืงานควัามก้าวัหน้าการศึกษ์า 
ณ์ โรงแรม Intercontinental Singapore 

เมื�อุวัันที� 13 กันยืายืน พิ.ศ. 2559
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มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหล ี  
มหาวิทยาลัยซ้ำุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University 

หรือ SKKU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเก่าแก่ของประเทศเกาหลีใต้  
ที่มีอายุกว่า 616 ปี โดยมหาวิทยาลัยซ้ำองคยูนกวานแห่งนี้เริ่ม 
ก่อตั้งข่้นในปี ค.ศ. 1398

มหาวิทยาลัยซุ้ำงกุนกวาน ได้ทูลเกล้าลกระหม่อมถวายทุน 
การศ่กษาระดับปริญญาเอกจำานวนไม่เกิน 5 ทุนต่อปี และทุนวิจัย 
หลังปริญญาเอกจำานวนไม่เกิน 5 ทุนต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี  
(พ.ศ. 2558 – 2561) เพื่อพระราชทานให้แก่นักศ่กษาที่ไปศ่กษา 
ต่อทางด้านนาโนเทคโนโลยี ใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ 1) Graphene  
2) Supercapacitor และ 3) Three-dimensional printing 
technology และขยายสาขาเพิ่มอีก 5 สาขาในปี พ.ศ. 2560 
ได้แก่ 1) Nano-Electronics 2) Nano-Devices 3) Nano- 
Materials 4) Nano-Energy และ 5) Nano-Biology

ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2563) มีนักศ่กษาได้รับทุนการศ่กษา 
พระราชทานระดับปริญญาเอก จำานวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 10 คน  
สำาเร็จการศ่กษาแล้ว จำานวน 2 คน อยู่ระหว่างกำาลังศ่กษา  
จำานวน 5 คน ลาออกจากการเป็นนักศ่กษาจำานวน 3 คน 
และนักวิจัยหลังปริญญาเอก จำานวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 7 คน 

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin  

หรือ UCD) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไอร์แลนด์ ตั้งอยู่ใน 
เมืองหลวงของประเทศ

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศ่กษา 
ระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี จำานวน 2 ทุนต่อปี เป็นระยะเวลา  
2 ปี ตั้งแต่ปีการศ่กษา 2558 ครั้งแรกปีการศ่กษา 2558 – 2559  
และครั้งที่สองปีการศ่กษา 2560 – 2561 โดยทุนแรกเป็นทุน 
สำาหรับการศ่กษาในสาขาวิชาเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์ 
การอาหาร ทุนที่สองเป็นทุนสำาหรับสาขาใดก็ได้ ยกเว้น 
แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และบริหารธุรกิจ โดย 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าเล่าเรียน (Tuition Fee) ระยะเวลา 1 ปี  
(ตามหลักสูตรปริญญาโท) และกองราชเลขานุการในพระองค ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในชีวิต 
ประจำาวัน

ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2562) มีนักศ่กษาที่ได้รับทุนการศ่กษา 
พระราชทาน จำานวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 10 คน โดยนักศ่กษารุ่นที่ 
1 – 4 สำาเร็จการศ่กษาแล้วทั้งหมดจำานวน 8 คน

สมเด็้จำพิระกนิษ์ฐาธิราช่เจ้ำา
กรมสมเด็้จำพิระเทพิรัตนราช่สุด้า ฯ สยืามบรมราช่กุมารี

เสด็้จำพิระราช่ด้ำาเนินทอุด้พิระเนตรฟาร์มวิัจัำยืปศุสัตว์ัไลูอุอุนส์ 
มหาวิัทยืาลัูยืคอุลูเลูจำดั้บลิูน  เมื�อุวัันที� 7 กันยืายืน พิ.ศ. 2557

ศ.ด้ร.ไพิรัช่ ธัช่ยืพิงษ์์ เข้็าหารือุ ฯพิณ์ฯ สิงห์ทอุง ลูาภพิิเศษ์พัินธ์ุ 
เอุกอัุครราช่ทูต ณ์ กรุงโซีลู เพืิ�อุผลัูกดั้นควัามร่วัมมือุการวิัจัำยืแลูะพัิฒนา
วิัทยืาศาสตร์เทคโนโลูยืีแลูะนวััตกรรมระหว่ัางประเทศไทยืกับเกาหลีูใต้

 เมื�อุวัันที� 11 กุมภาพัินธ์ พิ.ศ. 2562
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สถุาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo  

Institute of Science and Technology หรือ Skoltech) เป็น
สถาบันการศีกษาเอกชนในกรุงมอสโกประเทศรัสเซ้ำีย ตั้งข่้นเมื่อ 
ค.ศ. 2011 เป็นส่วนหน่่งของ (a multi-year partnership)
กับสถาบันเทคโนโลยีแมสซ้ำาชูเซ้ำตส์ (Massachusetts Institute 
of Technology :MIT)

สถาบันสโกลเทคทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศ่กษาระดับ 
ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขา (1) Energy  
Systems (2) Materials Science และ (3) Data Science  
จำานวน 3 ทุน เป็นเวลา 3 ปี (ปีการศ่กษา 2562 – 2564)  
เพื่อพระราชทานให้แก่บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าศ่กษาที่
สถาบันในระดับปริญญาโท ปัจจุบันมีนักศ่กษาท่ีได้รับทุนการศ่กษา 
พระราชทาน จำานวน 1 รุ่น รวมทั้งสิ้น 3 คน ยังอยู่ระหว่างศ่กษา 
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ตัวอย่างโครงการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

และพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
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โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีดำาเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะ 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ได้จัดทำาโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการทำาโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ ได้แก่ คิดอย่างเป็นระบบ 
คิดเป็นแก้ไขเป็น ทำางานกับผู้อื่นได้ ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมนำาเสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ โดยผลงานที่เกิดข่้นจะสร้าง 
โอกาสให้นักเรียนได้ศ่กษาต่อระดับอุดมศ่กษาในโควตาพิเศษ

ปัจจุบัน (ธันวาคม พ.ศ. 2562) มีโรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ จำานวน 61 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนในโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศ่กษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) จำานวน 31 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำานวน 26 แห่ง 
และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำานวน 4 แห่ง 

ผลการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2562

1. กิจกรรมพัฒนาครู
เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2562 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามพระราชดำาริฯ ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศ่กษา สำานักงานคณะกรรมการ 
การศ่กษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี ได้ดำาเนินกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนแกนนำา 
ของ สพฐ. และกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ EEC ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ถือเป็นการขยาย 
ผลจากองค์ความรู้ที่มูลนิธิได้ดำาเนินโครงการมา สู่โรงเรียนอื่นในสังกัด สพฐ. 

ดังนั้น สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ จัดทำา “โครงการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูจากกลุ่มโรงเรียนภายใต ้
การดำาเนินงานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) และกลุ่มโรงเรียนแกนนำาของ สพฐ. ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
ที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต เพื่อสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้จัดทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นทางวิศวกรรม ซ้ำ่่งจะส่งเสริมความ
เป็นนวัตกรแก่เยาวชนไทย พัฒนาทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมเยาวชนก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในกลุ่ม 
Smart Device & Robotics และกลุ่ม Digital IoT AI & Embedded Technology
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ในปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิฯ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนวิทยาการคำานวณ 
ด้วย KidBright-IoT และการใช้ Fabrication Lab สำาหรับครูระดับมัธยมศ่กษา” ภายใต้โครงการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ครูจากกลุ่มโรงเรียนภายใต ้
การดำาเนินงานของมูลนิธิฯ กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ EEC และกลุ่มโรงเรียนแกนนำาของ สนก. สพฐ. ซ้ำ่่งเป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศ่กษา 
ในวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ครูวิทยาการคำานวณ ครูคอมพิวเตอร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ อื่น ๆ จำานวน 182 คน จาก 90 หน่วยงาน 
(ในจำานวนนี้เป็นครูจากโรงเรียนในโครงการของมูลนิธิฯ จำานวน 142 คน จาก  70 หน่วยงาน) และได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธ ิ
เพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (C&C) สำาหรับสนับสนุนอุปกรณ์ทำาโครงงาน IoT ที่เป็น Collaboration Learning  
เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถุ้วน) 

2. กิจกรรมพัฒนานักเรียน (ค่ายสมองกลฝังตัว และค่ายอิคคิวซัง)
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ ได้เชิญนักวิชาการและหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู ้

โดยใช้ระบบสมองกลฝ่ังตัว การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things ให้แก่นักเรียนและสามเณร โดยจัดกิจกรรม  
3 ค่ายต่อเนื่อง แล้วให้นักเรียนจัดทำาข้อเสนอเพื่อขอรับทุนทำาโครงงาน (สนับสนุนงบประมาณโดยโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ  
เบรน) แล้วจัดให้มีกิจกรรม Show&Share เพื่อให้นักเรียนและสามเณรได้นำาเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นวิศวกรรม 
ของตนเองเป็นประจำาทุกปี ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมนำาเสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ โดยผลงานที่เกิดข่้นจะสร้างโอกาสให ้
นักเรียนได้ศ่กษาต่อระดับอุดมศ่กษาในโควตาพิเศษ หรือวิธีรับตรง

ในปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ ร่วมกับนักวิชาการ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดค่ายอิคคิวซั้ำง/ 
ค่ายสมองกลฝ่ังตัว จำานวน 17 ครั้งใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำานวนทั้งสิ้น 804 รูป/คน ประกอบด้วย 
นักเรียน 683 รูป/คน และครู 121 รูป/คน จาก 61 โรงเรียน รายละเอียด ดังนี้

• ค่ายอิคคิวซัง – โรงเรียนวัดไผ่ดำา แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนวัดโบสถุ์อินทร์บุรี
 มูลนิธิฯ ร่วมกับ สวทช. และ มทร. ธัญบุรี จัดกิจกรรมค่ายอิคคิวซั้ำง ณ มทร. ธัญบุรี จำานวน 3 คร้ัง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

รวมท้ังส้ิน 41 รูป/คน ประกอบด้วย สามเณร 36 รูป ครู 5 คน/รูป จากโรงเรียนวัดไผ่ดำา แผนกสามัญศ่กษา

สามเณ์รเรียืนรู้การเขี็ยืนโปรแกรมด้้วัยืบอุร์ด้ KidBright

กิจำกรรมสร้างรถแข่็ง 
เขี็ยืนโปรแกรมบนบอุร์ด้ KidBright 

พิร้อุมบังคับผ่านมือุถือุ

ทำาโครงงานสมอุงกลูฝัึงตัวั
ด้้วัยืบอุร์ด้ KidBright
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• ค่ายสมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ – โรงเรียน ทสรช. (31 แห่ง) โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ 

(9 แห่ง) และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (4 แห่ง)
 มูลนิธิฯ ร่วมกับ สวทช. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำานวน 4 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดค่ายสมองกลฝั่งตัว 

และสร้างช้ินงาน 3 มิติ พร้อมสนับสนุนนักวิชาการ จำานวน 12 คร้ัง (3 ค่ายต่อเน่ือง 4 ภูมิภาค) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(นับไม่ซ้ำำ้า) จำานวน 683 คน (นักเรียน 587 คน, ครู 96 คน) จาก 44 โรงเรียน ประกอบด้วย 

• ค่ายอิคคิวซัง – โรงเรียนพระปริยัติธรรมภาคเหนือ (15 แห่ง)
 มูลนิธิฯ ร่วมกับ สวทช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดค่ายอิคคิวซั้ำง จำานวน 2 คร้ัง  

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 95 คน ประกอบด้วย สามเณร 60 รูป ครู 20 คน/รูป  
(15 โรงเรียน) และนักศ่กษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 15 คน

เขี็ยืนโปรแกรมคอุมพิิวัเตอุร์พืิ�นฐานสำาหรับทำาโครงงานด้้วัยื KidBright/
Mini Project/การใช้่งานโปรแกรมอุอุกแบบ 3 มิติ ทำาโครงงานสมอุงกลูฝัึงตัวัด้้วัยืบอุร์ด้ KidBright/GoGo Board

เรียืนรู้การเขี็ยืนโปรแกรมด้้วัยืบอุร์ด้ KidBright

  1) กลุ่มโรงเรียน ทสรช. มีผู้เข้าอบรมจำานวน 
514 คน (นักเรียน 442 คน, ครู 72 คน) 
จาก 31 โรงเรียน

  2) กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ  
มีผู้เข้าอบรม 109 คน (นักเรียน 95 คน,  
ครู 14 คน) จาก 9 โรงเรียน

  3) กลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
มีผู้เข้าอบรม 60 คน (นักเรียน 50 คน,  

ครู 10 คน) จาก 4 โรงเรียน

เขี็ยืนโปรแกรมคอุมพิิวัเตอุร์พืิ�นฐานสำาหรับทำาโครงงานด้้วัยื 
KidBright/ โปรแกรมอุอุกแบบ 3 มิติ

ทำาโครงงานสมอุงกลูฝัึงตัวั
ด้้วัยืบอุร์ด้ KidBright/Ardruino/RaspberryPi
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ผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมเวทีวิชาการระดับประเทศ
ในปี พ.ศ. 2562 นักเรียนที่มีผลงานเข้าร่วมเวทีวิชาการระดับประเทศจำานวน 7 เวที จำานวนรวมทั้งสิ้น 227 คน จาก  

40 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 65.57 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ)  ได้แก่ 
• สัมมนาวิชาการนานาชาติ FabLearn Asia Conference 2020 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

จำานวน 6 คน
• เวทีนำาเสนอผลงาน Fabrication Lab โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนา 

ทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2562 จัดโดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(สวทช.) จำานวน 9 คน

• งานประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศ่กษา ปี พ.ศ. 2562 จัดโดยศูนย์สะเต็มศ่กษา ภาคเหนือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
จำานวน 6 คน

• งานนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำาหรับคนรุ่นใหม่ “Smart Agricultural Innovation for Next Generation” ภาคเหนือ 
ครั้งที่ 9 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 6 คน

• มหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ 2562 (Robotics Playground 2019) จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการศ่กษาขั้นพื้นฐาน จำานวน  103 คน

• งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการศ่กษาขั้นพื้นฐาน (ปี พ.ศ. 2562) จำานวน  

97 คน
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โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ประสานความร่วมมือกับ 
สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การ
สื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมดำาเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซ้ำีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน 
ทสรช.” ข่้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการทำาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ้ำ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และสามารถประยุกต์
ใช้ไอซ้ำีทีในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของโรงเรียนหรือชุมชน เกิดการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว 
ชุมชน ได้ต่อไป

กิจกรรมเริ่มดำาเนินงานปีที่ 1 (ปี พ.ศ. 2559) มีโรงเรียนนำาร่องเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ต่อมา ปี พ.ศ. 2560 ได้จ่งขยาย 
ผลการดำาเนินงานไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ใน 4 ภูมิภาค มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม 12 แห่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 มีโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม 15 แห่ง และในปี พ.ศ. 2562 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม 7 แห่ง รวมเป็น 39 แห่ง และกรมราชฑัณฑ์ส่ง 
เจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ และคัดเลือกเรือนจำา/ทัณฑ์สถานเข้าร่วมโครงการจำานวน 23 แห่ง 

ผลการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2562 

1. ขยายโรงเรียน และเรือนจำา/ทัณฑสถุาน
ปี พ.ศ. 2562 มีโรงเรียนสมัครเข้าโครงการ 7 แห่ง และเรือนจำา 23 แห่ง ทำาให้มีจำานวนหน่วยงานเข้าโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2559 – 2562 รวม 62 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียน จำานวน 39 แห่ง เรือนจำา/ทัณฑสถาน จำานวน 23 แห่ง

สำาหรับการดำาเนินงานของเรือนจำา/ทัณฑ์สถานนั้น กรมราชทัณฑ์ได้คัดเลือกเรือนจำา/ทัณฑสถานเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น  
23 แห่ง และคัดเลือก 5 แห่ง (จาก 23 แห่ง) ให้เป็นเรือนจำา/ทัณฑสถานนำาร่อง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ทัณฑสถาน 
หญิงนครราชสีมา เรือนจำากลางกำาแพงเพชร ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษหญิงปทุมธานี และเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ โดยเรือนจำา/
ทัณฑสถานนำาร่อง จะดำาเนินกิจกรรมในเชิงล่กกว่าเรือนจำาอื่น ๆ ดังนี้

• คัดเลือกผู้ต้องขังช้ันดีข้่นไปท่ีจะเตรียมปล่อย มาเป็นผู้ช่วยในการจำาหน่ายสินค้าออนไลน์ของเรือนจำา/ทัณฑสถาน โดยให้ทำา 
ในขอบเขตที่สามารถทำาได้ เช่น เขียน story สินค้า การทำาสต็อกสินค้า เป็นต้น
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• จัดอบรมหลักสูตร อีคอมเมิร์ซ้ำให้กับผู้ต้องขัง โดยฝ่่ายเลขานุการฯ นำา 
บทเรียนออฟไลน์ที่ได้จัดทำาและเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560 เรื่องการสร้าง 
ธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Business for Digital Economy) ให้กับ 
ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านอีคอมเมิร์ซ้ำ และ 
จัดสอบให้ได้รับใบประกาศนียบัตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) 

และมีเจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมฯ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน  และครูและเยาวชนจากศูนย์ฝ่ึกและอบรมเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม 
สังเกตการณ์การอบรมที่ มสธ. จำานวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝ่ึกฯ บ้านกรุณา  
จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ฝ่ึกฯ บ้านปรานี จังหวัดนครปฐม ศูนย์ฝ่ึกฯ เขต 1  

จังหวัดระยอง ศูนย์ฝึ่กฯ เขต 2 จังหวัดราชบุรี และศูนย์ฝึ่กฯ เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ 

2. การพัฒนาบุคลากร การลงพ้ืนท่ีให้คำาปรึกษา และการสนับสนุน 
ของมูลนิธิฯ ร่วมกับ สพธอ.

ได้จัดการอบรม ลงพื้นที่ให้คำาปร่กษา และดำาเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุน 
โรงเรียน ทั้งนี้ ได้พัฒนาบุคลากรครูและนักเรียน จำานวน 8 ครั้ง รวม 719 คน 
(จำานวนครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่เรือนจำา นับซ้ำ้ำา เพราะบางคนอบรมมากกว่า 
1 ครั้ง) สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2562 รวมเป็น 
จำานวนทั้งสิ้น 1,589 คน  

3. สพธอ. ร่วมดำาเนินงานและสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2562 
เป็นเงิน  980,000 บาท 

3.1 คณะผู้บริหารจาก สพธอ. ให้คำาปร่กษาการดำาเนินงาน และสนับสนุน 
ให้ทีมพี่เลี้ยง จาก มสธ. จัดอบรมลงพื้นที่และให้ความช่วยเหลือ 
โรงเรียนผ่านไลน์กลุ่ม

3.2 สร้าง Brand ของโครงการและสร้างเพจกลางเพื่อส่งเสริมการประชา-
สัมพันธ์สินค้า

 • Brand “HATTHA”: ได้ออกแบบโลโก้ โดยมีแนวคิดมาจากดอกไม ้
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน 
ชื่อไทยว่า “ม่วงเทพรัตน์” 

 • สร้างเพจกลาง “Smart HATTHA” https://www.facebook.
com/SmartHattha ซ้ำ่่งเพจร้านค้าดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนในโครงการฯ 
และชุมชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการขายสินค้า 
ออนไลน์ ปัจจุบันมีคนกดถูกใจ 858 คน และติดตามเพจจำานวน 

905 คน

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
4.1 ภายหลังจากที่คณะครูได้เข้าร่วมการอบรมแล้ว  ครูแกนนำาที่เข้าอบรม

ได้จัดอบรมขยายผลให้กับนักเรียนในชั้นอื่น ๆ มีจำานวน 19 โรงเรียน 
ที่จัดอบรมขยายผล 27 ครั้ง รวม 638 คน  

4.2 มีโรงเรียน 15 แห่งที่ได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ e-commerce 
ในกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ และเปิดสอนในรายวิชา 

4.3 โรงเรียนและเรือนจำา/ทัณฑสถาน สามารถสร้างเพจร้านค้าออนไลน์

ตัวัอุยื่างภาพิกิจำกรรมการอุบรม

HATTHA   มีความหมายดังน้ี
H: Handcrafts
A: Arty
T: Thai-ness
T: Togetherness
H: Hope
A: Able
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 4.3.1 เพจร้านค้าออนไลน์ของโรงเรียนในโครงการ  
39 แห่ง ประกอบด้วย
• เพจร้านค้าบน Facebook มี 55 ร้าน  

จาก 39 โรงเรียน โดยมีโรงเรียน 3 แห่ง  
ที่เปิดมากกว่า 1 เพจ โดยเปิดตามกลุ่ม 
อาชีพ ได้แก่ โสตศ่กษาจังหวัดนนทบุรี 
ราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร  
และ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  

• เพจร้านค้าใน SHOPEE จำานวน 12 
ร้าน:  โดยบริษัท ช้อปปี้ ประเทศไทย 
ได้จัดอบรมให้ กับโรงเรียนในงาน 
NAC2019 และได้จัดแคมเปญ “ช้อปนี ้
เพื่อน้อง” เพื่อช่วยโปรโมทสินค้าให้กับ 
โรงเรียนในโครงการ ในช่วงกลางเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2562

 4.3.2 เพจร้านค้าออนไลน์ของเรือนจำา/ทัณฑ์สถาน  
18 เพจ ประกอบด้วยเพจกลางของกรม 
ราชทัณฑ์ 1 เพจ ช่ือร้าน “ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์”  
เป็นเพจกลางท่ีจะส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
สินค้าของเรือนจำา/ทัณฑสถาน มีเพจของ 
เรือนจำา/ทัณฑสถาน ที่เข้าโครงการ จำานวน 
17 เพจ  และมีเรือนจำา 6 แห่ง ที่ยังไม่พร้อม 
ที่จะสร้างเพจของตนเอง ได้ส่งภาพสินค้า 

มาฝ่ากโพสขายท่ีเพจกลางของกรมราชทัณฑ์ 
4.4 ยอดจำาหน่ายสินค้าออนไลน์
 สามารถสรุปยอดยอดจำาหน่ายสินค้าออนไลน์ (รวม 

ยอดจำาหน่ายสินค้าเกิดข่้นจากการสนับสนุนของ 
โครงการฯ) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถ่ง 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนและเรือนจำา 
ทัณฑสถานที่เข้าร่วมโครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 

ตัวัอุยื่างแคมเปญ “ช้่อุปนี�เพืิ�อุน้อุง” ใน SHOPEE

ตัวัอุยื่างโฆษ์ณ์าสินค้าข็อุง 
โรงเรียืนจำรรยืาอิุสลูาม

1,719,841 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถุ้วน) ดังนี้
 (1) ยอดขายสินค้าออนไลน์ของโรงเรียนที่ตอบแบบสำารวจ 31 แห่ง รวมเป็นเงิน 1,250,800 บาท  (หน่่งล้านสองแสน 

ห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รายชื่อโรงเรียนที่มียอดจำาหน่ายสูงสุด 3 ลำาดับแรก ได้แก่  
1. ราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร  จำานวน 258,550 บาท
2. ราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน  จำานวน 181,662 บาท
3. ศ่กษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย   จำานวน 134,997 บาท

 (2) ยอดจำาหน่ายสินค้าของเรือนจำา/ทัณฑสถาน นับเฉพาะยอดจำาหน่ายสินค้าออนไลน์ ของเรือนจำานำาร่อง 5 แห่ง  
รวมเป็นเงิน 469,041 บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) รายชื่อเรือนจำา/ทัณฑสถาน ที่มียอด 
จำาหน่ายสูงสุด 3 ลำาดับแรก ได้แก่  
1. เรือนจำากลางกำาแพงเพชร   จำานวน 210,995 บาท
2. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่   จำานวน 173,441 บาท
3. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา    จำานวน 72,105 บาท

เพิจำร้านค้าข็อุงกรมราช่ทัณ์ฑ์์ https://www.facebook.com/prison.product 

ตัวัอุยื่างโฆษ์ณ์าสินค้าข็อุง
เรือุนจำำากลูางกำาแพิงเพิช่ร
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หมายเหตุ:	 ปี พิ.ศ. 2559 ยือุด้จำำาหน่ายืสินค้าจำาก 5 โรงเรียืน ปี พิ.ศ. 2560  ยือุด้จำำาหน่ายืสินค้าจำาก 17 โรงเรียืน

 ปี พิ.ศ. 2561 ยือุด้จำำาหน่ายืสินค้าจำาก 25 โรงเรียืน ปี พิ.ศ 2562 ยือุด้จำำาหน่ายืสินค้าจำาก 31 โรงเรียืน แลูะ 5 เรือุนจำำา/ทัณ์ฑ์สถาน

4.5 ผลงานเด่นของครูและนักเรียนในโครงการ  (ปี พ.ศ. 2561 – 2562)
 • รางวัลระดับประเทศ: มีนักเรียนได้รับรางวัล 7 คน 3 รางวัล ในปี 

พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 
จังหวัดสกลนคร 

 • รางวัลระดับเขตพื้นที่: มีครูและนักเรียนได้รับรางวัล รวม 21 คน   
(นักเรียน 16 คน ครู 5 คน) จาก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร และโรงเรียนศ่กษา 

สงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย 

5. Maturity Model 
โครงการฯ ได้กำาหนด Maturity Model โดยได้ปักหมุดเป้าหมายในการพัฒนา ไว้ 4 ขั้น สำาหรับ Maturity Model ดังกล่าวนี้ 

จะใช้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ทำา e-Commerce เป็นการวัดผลการพัฒนาในแต่ละตอน โดยมูลนิธิฯ จะเริ่มทำาโครงการใน Stage  
2 & 3 ให้แก่ผู้ที่พร้อมในระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564 แต่ก็ยังคงพัฒนาคนที่เข้ามาใหม่ในกิจกรรมของ Stage 1 ได้ และจะยัง 
ไม่เปิดโปรแกรมของ Stage 4 จนกว่าจะผ่าน Stage 2 & 3 มาก่อน ดังนั้น Stage 4 อาจจะเริ่มในปี พ.ศ. 2564 หรือ  
พ.ศ. 2565 และเมื่อเริ่มเปิด Stage 4 แล้ว มูลนิธิฯ จะทำากิจกรรมสนับสนุนทั้ง Stage 1 - 4 แก่ผู้ที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  

นักเรียืนโรงเรียืนราช่ประช่านุเคราะห์ 53 
ได้้รับรางวััลูระดั้บประเทศ ช่นะเลิูศถ้วัยืพิระราช่ทาน

สมเด็้จำพิระเทพิฯ แลูะเงินทุนการศึกษ์า 100,000 บาท 

หมายเหตุ: หากสามารถด้ำาเนินงานใน Stage 2 3 ผ่านได้้ในปี พิ.ศ. 2563 ก็จำะสามารถเริ�ม Stage 4 ได้้ในปี พิ.ศ. 2564 แลูะระยืะเวัลูา 

ในการด้ำาเนินงานอุาจำจำปรับเปลูี�ยืนตามควัามเหมาะสม
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Stage 1:  Basic e-Commerce  มีคุณสมบัติดังนี้
 1. มีความรู้พื้นฐานด้านอีคอมเมิร์ซ้ำ
 2. สามารถสร้างเพจร้านค้าออนไลน์ จำาหน่ายสินค้าออนไลน์ได้
 3. ผลิตสินค้าได้เอง และ/หรือนำาสินค้าจากชุมชน มาจำาหน่ายสินค้าออนไลน์ได้

 4. มียอดขายสินค้าออนไลน์อย่างน้อย 1,000 บาทต่อปี

Stage 2: Product Improvement  มีคุณสมบัติดังนี้
 1. ผ่านการดำาเนินงานใน Stage 1 (Basic E-commerce)
 2. มีการผลิตสินค้าในโรงเรียน (เรือนจำา/ทัณฑสถาน/สถานพินิจ) และสามารถพัฒนาให้เป็นสินค้า Premium ได้ 
 3. มีบุคลากรในการดำาเนินงานทั้งด้านการผลิตและด้านการขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ้ำ
 4. มีทิศทางการผลิตและการตลาดที่ชัดเจน
 5. มีแหล่งชุมชนและเครือข่าย ที่สามารถทำางานร่วมกันในการผลิตสินค้าได้ (มีหรือไม่มีก็ได้)   

 6. มียอดจำาหน่ายสินค้าออนไลน์อย่างน้อย  50,000 บาทต่อปี

Stage 3:  Process Improvement  มีคุณสมบัติดังนี้
 1. ผ่านการดำาเนินงานใน Stage 1 (Basic E-commerce) 
 2. มีการผลิตสินค้าในโรงเรียน (เรือนจำา/ทัณฑสถาน/สถานพินิจ) และ/หรือ สามารถนำาสินค้าจากชุมชนมาจำาหน่าย 

ด้วยระบบอีคอมเมิร์ซ้ำได้  
 3. มีบุคลากรในการดำาเนินงานด้านอีคอมเมิร์ซ้ำ และ/หรือ บุคลากรดำาเนินงานด้านการผลิตสินค้า
 4. มีทิศทางการผลิตและการตลาดที่ชัดเจน 
 5. มีแหล่งชุมชนที่สามารถทำางานร่วมกัน (กรณีที่เป็นโรงเรียน)
 6. มีความสามารถปรับกระบวนการทำางานให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา หรือลดความซ้ำำ้าซ้ำ้อน ด้วยการนำา 

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้่น
 7. มีความรู้พื้นฐานด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) สามารถรู้กระบวนการทำาธุรกิจเบื้องต้น

 8. มียอดจำาหน่ายสินค้าออนไลน์อย่างน้อย 50,000 บาทต่อปี

Stage 4:  Full e-Commerce  มีคุณสมบัติดังนี้
 1. ผ่านการดำาเนินงานใน Stage 1  2  และ 3 (กรณีที่ไม่เน้นการผลิต ให้ผ่านการดำาเนินงานใน Stage 1 และ 3)
 2. มีบุคลากรในการดำาเนินงานด้านอีคอมเมิร์ซ้ำ และ/หรือ บุคลากรดำาเนินงานด้านการผลิตสินค้า 
 3. ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) สามารถรู้กระบวนการทำาธุรกิจทั้งระบบ
 4. มี Ecosystem ที่เป็นเครือข่ายชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการทำาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ้ำ
 5. มีความพร้อมในการเตรียมส่งออก และ/หรือ การผลิตตั้งแต่ระดับ SME ข่้นไป
 6. เปิดสอน E-commerce ในโรงเรียนให้อยู่ในวิชาอีคอมเมิร์ซ้ำ หรือวิชาชุมนุม หรือเป็นเนื้อหาอยู่ในวิชาใดวิชาหน่่ง  

(กรณีในเรือนจำา/ทัณฑสถาน/สถานพินิจ ให้มีการเปิดสอนหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ้ำให้กับผู้ต้องขัง เด็กและเยาวชนใน 
สถานพินิจ )

 7. มียอดจำาหน่ายสินค้าออนไลน์อย่างน้อย 100,000 บาทต่อปี
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โครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยสำาหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษา   

เนื่องจากนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยเป็นจำานวนมาก นักเรียนส่วนใหญ่สื่อสารด้วย 
การใช้ภาษามือเป็นหลัก มีไวยากรณ์ที่แตกต่างจากภาษาไทย ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยให้กับ 
นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ในปี พ.ศ. 2560 คณะทำางานฯ จ่งได้จัดทำากิจกรรม “โครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษา
ไทยสำาหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษา” ในโรงเรียนโสตศ่กษานำาร่อง จำานวน 3 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนโสตศ่กษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนโสตศ่กษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนโสตศ่กษาจังหวัดนนทบุรี โดยได ้
จัดทำาสื่อบัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษาที่มีรูปภาพประกอบคำาศัพท์ทั้งภาษาไทย จำานวน 2,000 คำา ในแต่ละบัตรภาพคำาศัพท์มีภาพ 
คิวอาร์โค้ดที่เชื่อมต่อไปยังวิดีโอการสะกดนิ้วมือและท่าภาษามือของคำาศัพท์ภาษาไทยในบัตรภาพคำาศัพท์นั้น ๆ เพื่อให้นักเรียนที ่
บกพร่องทางการได้ยินสามารถเรียนรู้และเข้าใจการอ่านและเขียนคำาศัพท์ผ่านการใช้แท็บเล็ตอ่านคิวอาร์โค้ดบนบัตรภาพคำาศัพท์ 
และแสดงผลเป็นวิดีโอภาษามือให้เข้าใจได้ง่ายข่้น และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองบ่อยครั้งตามที่ต้องการ โรงเรียนโสตศ่กษาทั้ง  
3 แห่ง ได้รับบัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษาโรงเรียนละ 3 ชุด ชุดละ 2,000 คำา และแท็บเล็ตสำาหรับใช้ร่วมกับบัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษา 
โรงเรียนละ 10 เครื่อง โดยนำาไปทดลองใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยผ่านการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ระดับชั้นประถมศ่กษาปีที่ 1 – 3 ของทั้ง 3 โรงเรียน ระดับ 
ชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน ตั้งแต่ปีการศ่กษา 2560 ภาคเรียน 
ที่ 2 และปีการศ่กษา 2561 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัด
ทำาวิดีโอภาษามือจากศูนย์การผลิตภาษามือ (SSMC) และ 
บริษัทซ้ำีเกท เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จำากัด สนับสนุน 
งบประมาณสำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำาบัตรภาพ 
คำาศัพท์พหุภาษาและจัดซ้ำื้อแท็บเล็ตสำาหรับใช้งานร่วมกับ 
บัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษาให้กับโรงเรียน โดยผลการจัด 
การเรียนการสอนในปีการศ่กษา 2561 พบว่าผลสัมฤทธิ ์
ด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนดีข่้น 
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การดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2562
ในปีการศ่กษา 2562 คณะทำางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ ร่วมกับโรงเรียนโสตศ่กษานำาร่องท้ัง 3 โรงเรียน  

ขยายผลการนำาบัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษาไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยให้แก่นักเรียนที่มี  
ความบกพร่องทางได้ยินไปยังระดับชั้นประถมศ่กษาปีที่ 4 – 6 ของทั้ง 3 โรงเรียน ระดับชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน เพื่อให้นักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับประถมศ่กษาได้พัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษาได้อย่าง 
ต่อเนื่องและเป็นการสร้างพื้นฐานการอ่านและเขียนภาษาไทยสำาหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงข่้นต่อไป รวมมีชั้นเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการตั้งแต่ระดับชั้นประถมศ่กษาปีที่ 1 – 6 โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ ได้สนับสนุนแท็บเล็ตให้แก ่
โรงเรียนทั้ง 3 แห่งเพิ่มเติม โรงเรียนละ 10 เครื่อง เพื่อให้การดำาเนินงานในการจัดเรียนการสอนด้วยบัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษาใน 
แต่ละดับชั้นของโรงเรียนโสตศ่กษานำาร่องทั้ง 3 แห่ง มีรูปแบบการสอนในทิศทางเดียวกัน คณะทำางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำาริฯ จ่งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำาหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ด้วยสื่อพหุภาษาสำาหรับการสอนภาษาไทย วันที่ 4 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ปทุมธานี  เพื่อให ้
ครูประจำาชั้นระดับชั้นประถมศ่กษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนโสตศ่กษาทั้ง 3 แห่ง ได้ร่วมกันจัดทำาแผนการจัดการเรียนการสอนในการ 
นำาบัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษาไปเป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนา 
การอ่านและเขียนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ครูประจำาชั้นแต่ละระดับช้ันร่วมกันระดมสมองเขียนแผนการจัด 
การเรียนการสอนในการนำาบัตรคำาศัพท์พหุภาษามาใช้พัฒนา 
การอ่านและเขียนในวิชาภาษาไทย สำาหรับนำามาใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินเป็น 
ระยะเวลา 1 ปีการศ่กษา มีการเลือกจำานวนคำาศัพท์ที่ใช ้
ในการสอนแต่ละระดับชั้นร่วมกัน ซ้ำ่ ่งเป็นคำาศัพท์พื ้นฐาน 
ที่นักเรียนควรรู้ตามระดับชั้น โดยชั้นประถมศ่กษาปีที่ 1  
เลือกคำาศัพท์มาสอน 30 คำา ชั้นประถมศ่กษาปีที่ 2 
เลือกคำาศัพท์มาสอน 50 คำา ชั้นประถมศ่กษาปีที่ 3 
เลือกคำาศัพท์มาสอน 40 คำา ชั้นประถมศ่กษาปีที่ 4 
เลือกคำาศัพท์มาสอน 20 คำา ชั้นประถมศ่กษาปีที่ 5 
เลือกคำาศัพท์มาสอน 20 คำา และชั้นประถมศ่กษาปีที่ 6 
เลือกคำาศัพท์มาสอน 30 คำา โดยระดับชั้นประถมศ่กษาปีที  
4 – 6 จะมีการประเมินผลคะแนนเรื่องการเขียนประโยคเพิ่มด้วย  
พร้อมกันนี้คณะครูได้ช่วยกันจัดทำาสื่อประกอบการจัดการเรียน 
การสอนอื่น ๆ ให้สอดคล้องในการจัดกิจกรรมการสอนให้กับ 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หนังสือนิทาน 
ที่มีการแต่งเรื่องราวให้สอดคล้องกับคำาศัพท์ท่ีนักเรียนต้องเรียน  
แบบทดสอบการอ่านและเขียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝ่ึก 
ทักษะการอ่านและการเขียน 

ผลการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2562  

1. การจัดการเรียนการสอน: ครูได้จัดการเรียนสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้บัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษา 
เป็นเคร่ืองมือช่วยในการพัฒนาการอ่านและเขียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละระดับช้ัน ซ่่้ำงในแผนการสอน 
จะเน้นสอนทักษะการอ่าน การเขียนคำาศัพท์พื้นฐานภาษาไทย รวมถ่งมีการประเมินผลการสะกดนิ้วมือและการอ่าน 
ภาษามือ โดยให้นักเรียนทำาแบบทดสอบการเขียนและการอ่านก่อนเรียน เมื่อสอนเสร็จจะให้นักเรียนทำาแบบทดสอบ 
หลังเรียน  และจะทำาการเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการทำาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด 
ในแต่ละระดับชั้น นำาคะแนนทั้งหมดมาเปรียบเทียบการพัฒนาการหาค่าร้อยละ

ตัวัอุยื่างบัตรภาพิพิหุภาษ์า
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2. ผลการจัดการเรียนการสอน: การจัดการเรียนการสอนในการนำาบัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษามาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนา 
การอ่านและเขียนภาษาไทยให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นประถมศ่กษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียน 
โสตศ่กษาทั้ง 3 แห่ง พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการอ่านและเขียนคำาศัพท์เพิ่มข่้น

3. ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนและครูผู้สอน  
 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน: นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำาศัพท์ที่สอนได้ดีข่้น มีความกระตือรือร้นในการเรียน สามารถ 

เรียนรู้คำาศัพท์ได้เร็วข่้น มีความจำาที่คงทนข่้น มีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ สามารถทบทวนคำาศัพท์หรือเรียนรู ้
คำาศัพท์ใหม่ด้วยตนเอง และมีทักษะในการใช้บัตรภาพกับแท็บเล็ต 

 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน: ครูได้กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้น 
ความสนใจของผู้เรียน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูทั้งภายในและภายนอกสถานศ่กษา ได้แนวทางการจัดทำา 
บัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษาไปบูรณาการใช้กับกลุ่มสาระต่าง ๆ มีส่ือท่ีทันสมัยและมีเวลาเพ่ิมข้่นในการจัดการเรียนการสอน 

และสามารถนำาสื่อบัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษามาใช้ในการจัดสอนแทนกรณีที่ครูไม่อยู่หรือไปราชการ

ตัวัอุยื่างครู นักเรียืน นำาบัตรภาพิคำาศัพิท์พิหุภาษ์าไปใช้่ในการเรียืนการสอุน
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โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดด้ิงสำาหรับนักเรียนพิการ  

ในปี พ.ศ. 2561 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ ร่วมกับเนคเทค สวทช. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน 
โปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ด KidBright ให้แก่นักเรียนพิการ โดยคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำานวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 
โรงเรียนโสตศ่กษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนโสตศ่กษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศ่กษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนเศรษฐเสถียรใน 
พระราชูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศ่กษาจังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ แต่ละโรงเรียนได้รับบอร์ด  
KidBright ซ้ำ่่งเป็นผลงานวิจัยของเนคเทค จำานวน 50 บอร์ด เพื่อนำาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนพิการ พร้อมทั้ง 
จัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright ให้กับครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีอาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ  
ที่ปร่กษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศ่กษาของโรงเรียนในชนบทของมูลนิธิฯและคณะ พร้อมท้ัง ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำาเนิด  
หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาบอร์ด KidBright เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมและให้คำาปร่กษาในการดำาเนินโครงการ

การดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2562

1. ส่งเสริมการเรียนโปรแกรมม่ิงด้วยบอร์ด KidBright สำาหรับนักเรียนพิการ 
ขยายผลไปยังโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่อง 

ทางร่างกายและการเคล่ือนไหวเพ่ิมอีก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น โรงเรียนโสตศ่กษา 
จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนโสตศ่กษาปานเลิศ รวมมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 10 โรงเรียน พร้อมทั้งมีการจัดอบรมเพื่อ 
พัฒนาความรู้ให้แก่ครูและนักเรียน จำานวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1: จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หุ่นยนต์บีมกับ  
KidBright IOT” ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม Lecture 1 บ้านวิทยา- 
ศาสตร์สิรินธร สวทช. เป็นการจัดอบรมให้ความรู ้
กับครูของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการท้ัง 10 โรงเรียน  
รวมผู้เข้าอบรม จำานวน 70 คน

ครั้งที่ 2: จัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ 
ประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright กับเซ้ำนเซ้ำอร์ต่าง ๆ  
เพื่อจัดทำาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ขั้นสูง” ระหว่าง 
วันที่ 15 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม  
Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. 
รวมผู้เข้าอบรม จำานวน 70 คน

การอุบรมใช้่งานบอุร์ด้ KidBright
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2. ครูอบรมขยายผลในโรงเรียนและส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีต่าง ๆ
หลังจากการอบรม แต่ละโรงเรียนนำาไปขยายผลในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่โรงเรียนทำาให้นักเรียนได้รับรางวัล  

ตัวอย่างผลงานเด่น

2.1 โรงเรียนโสตศ่กษาทุ่งมหาเมฆ
 1) ส่งผลงานโครงงานส่ิงประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว  

“นาฬิกาปลุกสำาหรับผู้ที่มีความบกพร่อง 
ทางการได้ยิน”  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝ่ังตัว ระดับ 
มัธยมศ่กษาตอนปลาย งานสนามเด็กเล่น 
หุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะ 
เลิศประเทศไทย (PIM Robotic Playground)  
ณ หอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และได้รับ 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

 2) ส่งผลงานโครงงานส่ิงประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว  
“เคร่ืองเตือนอัคคีภัยในบ้าน” เข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ส่ิงประดิษฐ์  
ประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่กำาหนดช้ัน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  
69 ปีการศ่กษา 2562 ระดับชาติ (ภาคกลาง 
และภาคตะวันออก) และได้รับรางวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง

 3) จัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน Tech  
Tomorrow 2020 ซ่่้ำงเป็นการเผยแพร่ผลงาน 
ของนักเรียนในด้านเทคโนโลยีที่ได้จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 
จากการเรียนรู้ดการโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
จังหวัดปทุมธานี

 4) คณะทำางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ และนางพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล ครูโรงเรียนโสตศ่กษา 
ทุ่งมหาเมฆท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนโปรแกรมม่ิงสำาหรับนักเรียนพิการร่วมกันเขียนบทความเร่ือง “การส่งเสริม 
การเรียนโค้ดดิ้งในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สมองกลสำาหรับนักเรียนพิการ” และส่งไปนำาเสนอในงาน FabLearnAsia  
2020 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงานให้ไปนำาเสนอบทความบนเวที เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563  

ที่ผ่านมา
2.2 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์: ส่งผลงานโครงงานส่ิงประดิษฐ์สมองกล “ระบบป้องกันนำา้ท่วมจากท่อระบายนำา้”  

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่กำาหนดชั้น งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศ่กษา 2562 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) และได้รับ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง

2.3 โรงเรียนโสตศ่กษาจังหวัดสงขลา: ส่งผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝ่ังตัว “เครื่องเตือนภัยธรรมชาติอัตโนมัติ”  
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่กำาหนดชั้น งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศ่กษา 2562 ระดับชาติ (ภาคใต้) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับ 
เหรียญทอง

2.4 โรงเรียนโสตศ่กษาจังหวัดนนทบุรี
 1) ส่งผลงานโครงงานส่ิงประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว “เคร่ืองช่วยเตือนด้านหลังให้ผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน” เข้าร่วม 

กิจกรรมการแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝ่ังตัว ระดับมัธยมศ่กษาตอนปลาย งานสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์และ 
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การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย (PIM Robotic Playground) ณ หอประชุม สถาบันการ 
จัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

 2) ส่งผลงานโครงงานส่ิงประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว “เคร่ืองเตือนภัยนำา้ท่วมโรงเรียน” เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ส่ิงประดิษฐ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่กำาหนดช้ัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังท่ี  
69 ปีการศ่กษา 2562 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ระดับ 
เหรียญทอง

 3) จัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน Tech Tomorrow 2020 ซ่่้ำงเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนในด้านเทคโนโลยี 
ที่ได้จากการเข้าร่วมการแข่งขัน และประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้การโค้ดดิ้ง 

ด้วยบอร์ด KidBright วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี
2.5 โรงเรียนโสตศ่กษาอนุสารสุนทร: ส่งผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝ่ังตัว “บ้านอัจฉริยะ” เข้าร่วมกิจกรรม 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่กำาหนดชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศ่กษา 2562 ระดับชาติ (ภาคเหนือ) และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง

2.6 โรงเรียนโสตศ่กษาจังหวัดอุดรธานี: ส่งผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝ่ังตัว “ระบบเตือนภัยนำ้าท่วมอัจฉริยะ  
(Flood warning system)” เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ประเภทบกพร่องทาง 
การได้ยินไม่กำาหนดช้ัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังท่ี 69 ปีการศ่กษา 2562 ระดับชาติ (ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง

2.7 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
 1) ส่งผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝ่ังตัว “Smart Farm” เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ ์

สมองกลฝ่ังตัว ระดับมัธยมศ่กษาตอนปลาย งานสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศ 
ประเทศไทย (PIM Robotic Playground) ณ หอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 23 มิถุนายน  
พ.ศ. 2562 และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

 2) จัดแสดงผลงานในงาน Tech Tomorrow 2020 ซ้ำ่่งเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนในด้านเทคโนโลยีที่ได้จาก 
การเข้าร่วมการแข่งขัน และประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ดการโค้ดดิ้งด้วย 

บอร์ด KidBright วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี

3. จัดทำาสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ด KidBright

จัำด้ทำาคู่มือุ KidBright ฉบับนักเรียืนพิิการ 
(อุยืูร่ะหว่ัางจัำด้ทำารูปเลู่ม)

ตัวัอุยื่าง ชุ่ด้สื�อุวิัดี้โอุภาษ์ามือุ “สนุก Kids สนุก Code
 กับ KidBright สำาหรับโรงเรียืนที�จัำด้การเรียืนการสอุน 

นักเรียืนพิิการ 
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โครงการให้ความช่วยเหลือคนพิการกรณีศึกษาพระราชทาน  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะ 
กรรมการมมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ จัดทำาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
แก่คนพิการที่ทรงรับไว้ในพระราชานุเคราะห์ในด้านต่าง ๆ  ทั้งด้านการรักษา การฟ้นฟูสมรรถภาพ การศ่กษา และการประกอบอาชีพ 
รวมถ่งการสนับสนุนให้สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวคนพิการดีข่้น โดยทรงให้จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก เทคโนโลย ี
สารสนเทศและวิศวกรรมฟ้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคนพิการให้สามารถดำารงชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยไม่เป็นภาระของ 
ครอบครัวและสังคมมาก ตลอดจนให้มีการวางแผนการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณและติดตามประเมินผลร่วมกับ 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคนพิการอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการและคณะทำางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ ได้ดำาเนินการช่วยเหลือคนพิการตามพระราช 
กระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถ่ง 
ปัจจุบันรวมจำานวน 21 คน ส่งผลให้คนพิการเหล่านี้มีศักยภาพที่ดีข่้นเป็นลำาดับ โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม A B และ C

กลุ่ม A: กลุ่มที่มีการฟ้นฟูแล้ว สามารถดูแลตนเองต่อไปได้ มีอาชีพ มีรายได้และเข้าสู่สังคมได้ (ถ่งแม้จะมีความพิการระดับ 
รุนแรง ไม่สามารถทำากิจวัตรประจำาวันได้ด้วยตนเอง แต่สามารถคิดวางแผนและกำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง)  

กลุ่ม B: กลุ่มท่ีมีความต้องการฟน้ฟูตามสภาพและความช่วยเหลือบางด้าน (เช่น อยู่ระหว่างเรียนหนังสือ ต้องไปรับการรักษา 
หรือฟน้ฟูสมรรถภาพร่างกายท่ีโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมาย หรือฝึ่กการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีส่ิงอำานวยความสะดวกบางอย่าง ฯลฯ)  
หรือยังไม่มีอาชีพหรือรายได้ ครอบครัวมีความพร้อมที่ดูแลต่อไปได้

กลุ่ม C: กลุ่มที่มีความต้องการฟ้นฟูตามสภาพและความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งการรักษา การฟ้นฟูสมรรถภาพร่างกาย 
และการศ่กษา หรือกลุ่มที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการและต้องได้รับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2562 มีคนพิการที่สามารถดำารงชีวิตประจำาวันในการดูแลตนเองต่อไปได้มีอาชีพและเข้าสู่สังคมได้  
จำานวน 12 คน (ความสามารถระดับ A) คนพิการที่ครอบครัวมีความพร้อมสามารถดูแลต่อไปได้แต่ยังต้องการได้รับการฟ้นฟ ู
ตามสภาพและการช่วยเหลือบางด้าน จำานวน 4 คน (ความสามารถระดับ B) คนพิการท่ียังต้องติดตามและให้การช่วยเหลือในทุกด้าน 
อย่างต่อเนื่อง จำานวน 3 คน (ความสามารถระดับ C) มีคนพิการที่ถ่งแก่กรรมจำานวน 2 คน
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ผลการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2562

ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการและคณะทำางานมูลนิธ ิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ มีการติดตามการให ้
ความช่วยคนพิการกรณีศ่กษาที่ต้องให้การช่วยเหลือต่อเนื่อง 
และติดตามความก้าวหน้าในการดำาเนินชีวิตของคนพิการ 
กรณีศ่กษาที่สามารถดูแลตนเองได้แล้วท่ีมีความคืบหน้าใน 
การดำาเนินชีวิต รวมจำานวน 7 คน 

ประชุ่มกับผู้ว่ัา แลูะติด้ตามการให้ควัามช่่วัยืเหลืูอุ
เด็้กช่ายืฮาริส ด้าแมยืี พิิการปราศจำากแข็นแลูะข็าทั�งสอุงข้็าง

ร่วัมกับหน่วัยืงานราช่การในพืิ�นที� จัำงหวััด้นราธิวัาส
เด็้กช่ายือัุบดุ้ลูวัาเรส เปาะซูีปายืา ผู้พิิการปราศจำากข็าทั�งสอุงข้็าง
ฝึึกใช้่รถเข็็นขึ็�นลูงที�ต่างระดั้บแลูะฝึึกควัามแข็็งแรงกลู้ามเนื�อุลูำาตัวั



57มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสำาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ ได้สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการฯ เข้าร่วม 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ

• ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• ให้เด็กได้ฝ่ึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำาถามและค้นหาคำาตอบด้วยตนเอง
• วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
• พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เปิดสอนระดับปฐมวัย สมัครเข้าร่วมกิจกรรมรวม 9 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนที่สมัคร 
เข้าร่วมกิจกรรมในปี พ.ศ. 2556 จำานวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม โรงเรียนบ้านกูวิง  
โรงเรียนบากงพิทยา โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ และโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในปี พ.ศ. 2558 จำานวน 4 แห่ง ได้แก่  
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  โรงเรียนนิรันดรวิทยา โรงเรียนอิบตีดาวิทยา โรงเรียนธรรมพิทยาคาร 

คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นเครือข่ายร่วมดำาเนินงาน โดยได้สนับสนุนวิทยากรในการอบรม 
เป็นที่ปร่กษา และร่วมติดตามประเมินผลให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

การดำาเนินงานปี พ.ศ. 2562

1. จัดอบรมต่อยอดให้ครูที่เข้าร่วมโครงการ 3 ครั้ง ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา  
• ครั้งที่ 1 อบรมเรื่อง คณิตศาสตร์ วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562: มีครูเข้าอบรม 27 คน จาก 9 โรงเรียน
• ครั้งที่ 2 อบรมเรื่อง เสียง วันที่ 16 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2562: มีครูเข้าอบรม 26 คน จาก 9 โรงเรียน

• ครั้งที่ 3 อบรมเรื่อง วิทยาการคำานวณ วันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562: มีครูเข้าอบรม 24 คน จาก 8 โรงเรียน

2. สนับสนุนให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเข้ารับพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประจำาปีการศ่กษา 2561  
ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้แทนจากโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน เข้าร่วมงานรับตราพระราชทาน ที่อิมแพ็ค  
เมืองทองธานี: มีครูเข้าร่วมกิจกรรม 9 คน จาก 3 โรงเรียน

ผลการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2562
1. มีครู 78 คน จาก 8 โรงเรียน ได้นำาความรู้ไปใช้จัดกิจกรรม

ให้นักเรียนรวม 1,584 คน  

2. ครูแกนนำาที่เข้าอบรม ได้นำาความรู้ไปจัดอบรมขยายผลให้
ครูในโรงเรียนรวม 92 คน จาก 7 โรงเรียน

อุบรมครั�งที� 1-3 ที�มหาวิัทยืาลัูยืราช่ภัฏสงข็ลูา

โรงเรียืนส่งเสริมอิุสลูามจัำด้อุบรมข็ยืายืผลูให้ครูในโรงเรียืน
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ลำาดับ โรงเรียน จังหวัด

ปีการศึกษา 
ที่ผ่านการ

ประเมินได้รับตรา
พระราชทานครั้งที่ 1

ปีการศึกษา 
ที่ผ่านการ

ประเมิน ต่ออายุตรา
พระราชทานครั้งที่ 2

ปีการศึกษา 
ที่ผ่านการ

ประเมิน ต่ออายุตรา
พระราชทานครั้งที่ 3

สมัครเข้าร่วมโครงการปี 2556 จำานวน 5 โรงเรียน 

1 พีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัตตานี ปีการศ่กษา 2556 ปีการศ่กษา 2559 ปีการศ่กษา 2561*

2 ส่งเสริมอิสลาม สงขลา ปีการศ่กษา 2556 ปีการศ่กษา 2559 ปีการศ่กษา 2561*

3 บ้านกูวิง ปัตตานี ปีการศ่กษา 2559 ปีการศ่กษา 2561* 

4 บากงพิทยา ปัตตานี ปีการศ่กษา 2559

5 อัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส ปีการศ่กษา 2559

สมัครเข้าร่วมโครงการปี 2558 จำานวน 4 โรงเรียน 

6 สมบูรณ์ศาสน์  ยะลา ปีการศ่กษา 2559

7 นิรันดรวิทยา นราธิวาส ปีการศ่กษา 2559

8 อิบตีดา นราธิวาส ปีการศ่กษา 2560

9 ธรรมพิทยาคาร ปัตตานี ปีการศ่กษา 2560

หมายเหตุ:	ปีการศึกษ์า 2561 มีโรงเรียืนได้้รับการต่อุอุายืุตราพิระราช่ทาน 3 แห่ง คือุโรงเรียืนพิีระยืานาวัินคลูอุงหินวัิทยืา โรงเรียืนส่งเสริมอุิสลูาม แลูะ  

ศูนยื์พิัฒนาเด้็กเลู็กช่ีวัิตสด้ใสบ้านกูวัิง  

3. มีโรงเรียน 3 แห่ง ผ่านการประเมินได้รับตราพระราชทานประจำาปีการศ่กษา 2561 โดยรับตราพระราชทาน ในวันที่ 23 

สิงหาคม พ.ศ. 2562 รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ได้แก่
• โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี ผ่านการประเมินต่ออายุตราพระราชทานครั้งที่ 3
• โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม จังหวัดสงขลา  ผ่านการประเมินต่ออายุตราพระราชทานครั้งที่ 3

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใสบ้านกูวิง จังหวัดปัตตานี  ผ่านการประเมินต่ออายุตราพระราชทานครั้งที่ 2

ข้อมูลผลการดำาเนินงาน ที่ผ่านการประเมินได้ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 9 แห่ง ดังแสดงในตาราง

ภาพิการร่วัมพิิธีรับตราพิระราช่ทานข็อุงโรงเรียืนที�ผ่านการประเมิน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเสด็จพระราชดำาเนินร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง วิศวกรรมฟ้�นฟูสมรรถุภาพ

และเทคโนโลยีส่ิงอำานวยความสะดวก คร้ังท่ี 13 (i-CREATe 2019) 
ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย 

กิจกรรมเด่นประจำาปี พ.ศ. 2562

เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงเสด็จพระราชดำาเนินร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟ้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก  

ครั้งที่ 13 (i-CREATe 2019) ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีนางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชฑูตไทย 

ประจำาสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.อลิสา คงทน รองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

แห่งชาติ (เนคเทค) ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2019 และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้่ารอรับเสด็จฯ 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง วิศวกรรมฟ้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีส่ิงอำานวยความสะดวก คร้ังท่ี 13 (i-CREATe 

2019) เป็นเวทีสำาคัญในการนำาเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ ด้านวิศวกรรมฟ้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี 

ส่ิงอำานวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและแปซิ้ำฟิก รวมท้ังเป็นเวทีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการฟ้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

ระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล ซ้ำ่่งเกิดข่้นจากกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟ้นฟูสมรรถภาพและ 

เทคโนโลยีส่ิงอำานวยความสะดวกแห่งเอเชีย ภายใต้ช่ือว่า CREATe Asia โดยเป็นการรวมกลุ่มระหว่าง 15 องค์กร จาก 10 ประเทศ 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงอำานวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลีย

กิจกรรมท่ีน่าสนใจภายในงาน i-CREATe 2019 ประกอบด้วยการแสดงปาฐกถาพิเศษ มุ่งเน้นให้เป็นเวทีท่ีให้ความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านสิ่งอำานวยความสะดวกจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำา การอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งเน้นให้เป็น 

เวทีของการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ การประชุมวิชาการและการนำาเสนอผลงานวิจัย การประกวดส่ิงประดิษฐ์สำาหรับคนพิการและ 

ผู้สูงอายุของนักศ่กษาระดับนานาชาติ เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นิสิต นักศ่กษาให้มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสำาหรับคนพิการ 

และผู้สูงอายุ
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ท้ังน้ี ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตรกิจกรรมภายในงานและพระราชทานรางวัลเป็นประจำาทุกปี โดยในปีน้ีมีส่ิงประดิษฐ์ระดับนักศ่กษา 

จาก 13 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ (1) ประเทศไทย (2) สาธารณรัฐประชาชนจีน (3) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน (4) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (5) ประเทศอินเดีย (6) ประเทศญ่ีปุ่น (7) เครือรัฐออสเตรเลีย (8) ไต้หวัน (9) สาธารณรัฐไอร์แลนด์  

(10) สาธารณรัฐอินโดนีเซี้ำย (11) ประเทศมาเลเซี้ำย และ (13) สาธารณรัฐเกาหลี รวม 45 ผลงาน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการ 

ประกวดในรอบชิงชนะเลิศโดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำาหรับคนพิการและ 

ผู้สูงอายุ จำานวน 24 ผลงาน และผลงานด้านส่ิงประดิษฐ์สำาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จำานวน 21 ผลงาน โดยมีผลงานของนักศ่กษา

ของไทยได้รับรางวัล ดังน้ี

ชื่อผลงาน: ReArm 
รางวัล: Best Prototype และรางวัลชมเชย (Merit Award) 
สมาชิกผู้พัฒนาผลงาน: นายรมย์ พานิชกุล, 
นายสิรภพ เจริญภิญโญยิ่ง, นายอนัส สุภัคไพศาล, 
นางสาวคคนันท์ งามเด่นเจริญศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
สถุานศึกษา: สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อผลงาน: Active Exo-Spine (AES) 
รางวัล: Best Ergonomic Design 
สมาชิกผู้พัฒนาผลงาน: นายสรสิช สิรวัฒนากุล, 
นางสาวสุพิชฌาย์ สิรวัฒนากุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.นาถวดี นันทาภินัย
สถุานศึกษา: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำารังสีทรงกรวย
ได้รับพระราชทานรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำาปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดงาน 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 45 (วทท. 45) ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน 

พระบรมราชูปถัมภ์ ในวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ในการน้ี ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำานวยการโครงการ (Principal  

Investigator) “เอกซ้ำเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำารังสีทรงกรวย” ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่นประจำาปี พ.ศ.  

2562” โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้แทน 

ผู้อำานวยการ สวทช. ร่วมแสดงความยินดี 

 โครงการดังกล่าวข้างต้นเร่ิมในปี พ.ศ. 2550 จากการรวมตัวของคณะวิจัยนำาโดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ (ท่ีปร่กษาอาวุโส สวทช. 

และผู้เช่ียวชาญพิเศษ) เป็นผู้อำานวยการโครงการ ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี (นักวิจัยอาวุโส) เป็นหัวหน้านักวิจัยระบบซ้ำอฟต์แวร์  

และ ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป (นักวิจัยอาวุโส) เป็นหัวหน้านักวิจัยระบบฮาร์ดแวร์ และคณะวิจัยจาก สวทช. อีกรวมทั้งสิ้น 

19 คน จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  

(เอ็มเทค) ของ สวทช. ต่อมาบางส่วนได้ย้ายไปสังกัดศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอำานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์ (A-MED) ของ  

สวทช. เช่นกัน

การดำาเนินงานเริ่มจากงานทันตกรรมเป็นอันดับแรก ตั้งแต่การออกแบบ วิจัย พัฒนา ผลิตต้นแบบตามมาตรฐานสากล  

จนกระท่ังถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ได้จริงจนปัจจุบัน เคร่ืองเอกซ้ำเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำารังสีทรงกรวยบางคร้ังนิยมเรียกส้ัน ๆ 

ว่า โคนบีมซี้ำที (Cone Beam CT) หรือ ซี้ำบีซี้ำที (CBCT) ได้รับการออกแบบและผลิตออกมาเป็น 3 ลักษณะเพ่ือสนองความต้องการ 

ของผู้ใช้ ได้แก่ เคร่ืองเดนตีสแกน (DentiiScan) เน้นงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปากและใบหน้า เคร่ืองโมบีสแกน  

(MobiiScan) สามารถเคลื่อนย้ายได้ เน้นการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ และเครื่องมินีสแกน (MiniiScan)  

เน้นการตรวจหาขอบเขตทางรังสีของก้อนเน้ือเต้านมในห้องผ่าตัด
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พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เร่ือง การวิจัยวิทยาศาสตร์ข้ัวโลก ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับ
ต่ออายุระหว่างสำานักงานบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาจีนกับ 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเป็นประธานใน 

พิธีลงนามบันท่กความเข้าใจฉบับต่ออายุระหว่างสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำานักงานบริหาร 

อาร์กติกและแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาจีน เม่ือวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่่้ำงเป็น 

การลงนามในบันท่กความเข้าใจฉบับต่ออายุจากฉบับเดิมท่ีมีระยะเวลา 5 ปี ระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันท่ี 29  

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยบันท่กความเข้าใจฉบับใหม่น้ีมีระยะเวลา 5 ปี ระหว่างวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2562 – วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 

2567 และทรงเปิดป้ายห้องปฏิบัติการร่วมวิจัยแอนตาร์กติก ไทย-จีน สิรินธร ที่สำานักงานบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติกแห่ง 

สาธารณรัฐประชาจีน (Chinese Arctic and Antarctic Administration: CAA) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพ้ืนท่ีท่ีสถานีปฏิบัติการวิจัย 

เกรทวอลล์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นักวิจัยของไทยที่ไป 

สำารวจข้ัวโลกใต้ ท่ีสถานีวิจัยเกรทวอลล์ ได้ใช้ในการปฏิบัติการวิจัย หรือในการทำางานในระหว่างปฏิบัติงาน

สาระสำาคัญ/ขอบเขตของความร่วมมือ คือ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ข้ัวโลก รวมถ่งด้านการเปล่ียนแปลง 

สภาพทางภูมิอากาศ เทคโนโลยีชีวภาพ และ Space Weather ซ่่้ำงการดำาเนินโครงการต่าง ๆ จะต้องคำาน่งถ่งสนธิสัญญาแอนตาร์กติก  

โดยกิจกรรมตามความร่วมมือ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย และการศ่กษาวิจัยขั้วโลก การส่งเสริม 

การแลกเปล่ียนบุคลากร การสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเข้าร่วมกับคณะสำารวจทวีปแอนตาร์กติกของจีน และการ

รักษาส่ิงแวดล้อมในบริเวณแอนตาร์กติก โดยมี สวทช. เป็นผู้ดำาเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของไทยเพ่ือ 

คัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ร่วมเดินทางไปกับคณะสำารวจขั้วโลกใต้ของจีน ทั้งนี้รายละเอียดของกิจกรรมตามความร่วมมือจะจัดทำา 

เป็น Project Agreement ของแต่ละโครงการในภายหลัง
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
โปรดเกล้าฯ ให้นักศึกษาท่ีได้รับพระราชทานทุนเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน

ของสถุาบันจีเอสไอ/แฟร์ (GSI/FAIR) ประจำาปี พ.ศ. 2562 เข้าเฝ้าฯ

เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ กรรมการ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำาคณะครู นิสิต นักศ่กษา ท่ีได้รับ 

คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบันเซิ้ำร์น เดซี้ำ และจีเอสไอ ประจำาปี พ.ศ. 2562 กราบถวายบังคมลา ก่อนออก 

เดินทางเข้าร่วมโครงการ 

สืบเน่ืองจากสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนเพ่ือพระราชทานให้แก่ นิสิต  

นักศ่กษา ในสาขาฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ณ สถาบันดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี จำานวน 2 ทุนต่อปี  

เร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถ่งปัจจุบันมีนักศ่กษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ จำานวนท้ังส้ิน 6 คน โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 

พระราชดำาริฯ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันวิจัยแสงซ้ำินโครตรอน เป็นฝ่่ายเลขานุการ 

ดำาเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในข้ันตอนสุดท้าย 

สำาหรับ ปี พ.ศ. 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชวินิจฉัย 

คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของจีเอสไอ รวมจำานวน 2 คน ดังรายนามต่อไปน้ี

1. นายศุภโชค บัวรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. นางสาววริศรา จารุจินดา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
โปรดเกล้าฯ ให้นักศึกษาท่ีได้รับพระราชทานทุน ประจำาปี พ.ศ. 2562 เข้าเฝ้าฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ 

เทคโนโลยีสารสนเทศตามดำาริฯ นำานักศ่กษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศ่กษา เพื่อไปศ่กษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซ้ำีอานเจียวทง  

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์ 

แห่งชาติจีน (UCAS) เข้าเฝ้่าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปศ่กษาต่อ ในการน้ี คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และข้าราชการสำานักงาน ก.พ. และผู้ปกครองของนักศ่กษาร่วมเข้าเฝ้่าฯ ด้วย 

  ในปีการศ่กษา 2562 มีนักศ่กษาได้รับพระราชทานทุนการศ่กษาไปศ่กษา ณ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยนักศ่กษาท้ังหมดมี 

กำาหนดการเดินทางไปศ่กษาต่อประมาณกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังน้ี

• มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 3 คน ได้แก่

 1) นางสาวมนฑากานต์ สุขประกอบ

 2) นายสุธีร์ สร้อยสังวาลย์

 3) นางสาวสาวิตรี วิไลโรจน์

• สถุาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย จำานวน 3 คน ได้แก่

 1) นายพรภวิษย์ กาพย์เกิด

 2) นางสาวพรสรวง วิวัฒนากุล

 3) นายขัตติยะ พงศ์สิริจินดา

• มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ จำานวน 1 คน  ได้แก่ นางสาวอรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ

• มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (University of Chinese Academy of Sciences :UCAS)

 นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำาปีงบประมาณ 2561 จำานวน 3 คน ได้แก่ 

 1) นายชยุตม์ บรรเทิงจิตร

 2) นายตาวัน เจริญพิทยา

 3) นางสาวสุขุมาล แสนแก้วทอง
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ผลสำาเร็จจากการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ

ข้็าพิเจำ้า เด้็กแลูะครอุบครัวัผู้มีภาวัะปากแหวั่งเพิด้านโหวั่ตลูอุด้จำนควัามพิิการ 

บนใบหน้าแลูะศีรษ์ะอืุ�น ๆ ลู้วันสำานึกในพิระมหากรุณ์าธิคุณ์เป็นลู้นพ้ินอุยื่างหาที�สุด้ 

มิได้้ข็อุงพิระอุงค์ท่าน ที�ทรงเล็ูงเห็นควัามสำาคัญแลูะเพิิ�มโอุกาสการเข้็าถึงกระบวันการ 

ดู้แลูรักษ์าผู้ป่วัยืกลุู่มดั้งกลู่าวั เช่่น การผ่าตัด้ การฝึึกพูิด้ การจัำด้ฟัน เป็นต้น ซึี�งต้อุง 

ด้ำาเนินการรักษ์าต่อุเนื�อุง อุยื่างน้อุยื 20 ปี โด้ยืการสนับสนุนการจัำด้ตั�งศูนยื์แก้ไข็ควัาม

พิิการบนณ์ใบหน้าแลูะกะโหลูกศีรษ์ะ มูลูนิธิเทคโนโลูยืีสารสนเทศตามพิระราช่ด้ำาริ ฯ 

มหาวิัทยืาลัูยืเชี่ยืงใหม่ เพืิ�อุเป็นศูนย์ืกลูางการบูรณ์าการ สหสาข็าวิัช่าชี่พิ ด้้านการดู้แลู 

รักษ์าเชิ่งเครือุข่็ายื

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณ์  ขวัญเงิน

รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ

เมื�อุเดื้อุนมีนาคม พิ.ศ. 2557 ดิ้ฉันติด้เชื่�อุในกระเลืูอุด้จำน 

ต้อุงถูกตัด้ข็าทั�งสอุงข้็างทิ�งไป ทำาให้ชี่วิัตที�เคยืเดิ้นไปไหนมาไหน 

ได้้เอุง ไม่สามารถทำาได้้ โช่คดี้ที�ได้้รับพิระมหากรุณ์าธิคุณ์จำาก 

สมเด็้จำพิระกนิษ์ฐาธิราช่เจ้ำา กรมสมเด็้จำพิระเทพิรัตนราช่สุด้า ฯ  

สยืามบรมราช่กุมารี รับดิ้ฉันเข้็าเป็นคนไข้็ในพิระราช่านุเคราะห์ข็อุง 

พิระอุงค์ แลูะให้มูลูนิธิเทคโนโลูยีืสารสนเทศตามพิระราช่ด้ำาริฯ 

เป็นผู้แลู ทรงพิระราช่ทานข็าเทียืมที�สามารถควับคุมการทำางาน

ข็อุงข้็อุเข่็าด้้วัยืระบบไมโครโพิเซีสเซีอุร์  ทำาให้ข้็าพิเจ้ำาสามารถ

กลูับมาด้ำาเนินช่ีวัิต ประกอุบอุาช่ีพิ แลูะสามารถหาเลูี�ยืงช่ีพิ 

ตนเอุงได้้จำนถึงวัันนี� เพิราะมีพิระอุงค์ท่านทรงเป็นแรงผลัูกดั้น 

ในการด้ำารงช่ีวัิต  ข็้าพิเจำ้ารู้สึกสำานึกในพิระมหากรุณ์าธิคุณ์ 

อุยื่างหาที�สุด้มิได้้

นางสาวยลพัชร์ วังสาร 

คนพิการท่ีปราศจากขาท้ังสองข้าง

สมัยืก่อุนเราไม่มีนำ�าดื้�ม ต้อุงดื้�มนำ�าถังที�ไม่สะอุาด้ บางถัง 

ก็มีขี็�ฝุ่ึน ด้้วัยืพิระมหากรุณ์าธิคุณ์ข็อุงสมเด็้จำพิระกนิษ์ฐาธิราช่เจ้ำา  

กรมสมเด็้จำพิระเทพิรัตนราช่สุด้า ฯ สยืามบรมราช่กุมารี ที�ได้้ 

มอุบนำ�าให้กับโรงเรียืน ตอุนนี�นำ�าที�ได้้จำากบ้านนำ�าดื้�มสะอุาด้ไม่มี 

ขี็�ฝุ่ึนเหมือุนในนำ�าถัง นำ�าใสสะอุาด้ …นำ�ากินมีค่ามากเพิราะทุกคน 

ต้อุงใช้่นำ�า ผู้ปกครอุงก็มาเอุานำ�าดื้�มไปกินที�บ้าน เราใช้่นำ�าขุ่็น 

มาหลูายืปี กว่ัาจำะได้้นำ�าดื้�มที�สะอุาด้แบบนี� ตอุนนี�เรามีนำ�าดื้�มที�ดี้

ต่อุสุข็ภาพิ ด้้วัยืพิระมหากรุณ์าธิคุณ์ข็อุงสมเด้็จำพิระกนิษ์ฐา 

ธิราช่เจ้ำาฯ

ด.ช.ธนารักษ์ สีหาบง 

นักเรียนช้ันประถมศ่กษาปีท่ี 5

 โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี
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โครงการ ทสรช่. ไม่เพีิยืงแต่มอุบควัามรู้เรื�อุงไอุซีีทีแต่มอุบ 

ทั�งควัามสุข็ ควัามภูมิใจำให้กับหนู หลูังจำากที�เข็้าร่วัมโครงการ  

หนูได้้รับการอุบรมการปฏิบัติจำริงเกี�ยืวักับเรื�อุงอีุคอุมเมิร์ซี 

สามารถใช่้ไอุซีีทีสร้างรายืได้้ ทำาให้พิวักหนูมีเพิจำข็ายืสินค้า  

มีการคิด้อุอุกแบบสินค้า ซึี�งเป็นสิ�งที�แปลูกใหม่ เป็นควัามรู้ที�หนู

สามารถนำาไปทำาเป็นอุาช่ีพิมีรายืได้้ ในระหวั่างเรียืนได้้เรียืนรู้ 

แลูะสืบทอุด้ภูมิปัญญาท้อุงถิ�นเกี�ยืวักับการยื้อุมคราม ซีึ�งเป็น 

สิ�งที�ควัรอุนุรักษ์์ไวั้ แลูะได้้นำาควัามรู้เหลู่านี� ไปสอุนต่อุ 

น้อุง ๆ ในโรงเรียืน น้อุงสามารถยื้อุมคราม ถ่ายืรูป โพิสสินค้า  

โต้ตอุบลููกค้า แลูะสามารถปิด้การข็ายืได้้  พิวักหนูได้้นำาควัามรู้ 

มาใช้่ทำาให้ได้้รับรางวััลูช่นะเลิูศหลูายืรายืการ เช่่น การประกวัด้  

โรงเรียืนต้นแบบการพัิฒนาผลิูตภัณ์ฑ์์หรือุบริการจำากควัาม 

หลูากหลูายืทางชี่วัภาพิ แลูะภูมิปัญญาท้อุงถิ�นที�โด้ด้เด่้น ภายืใต้ 

แนวัคิด้ไทยืแลูนด์้ 4.0 จัำด้โด้ยื สำานักงานพัิฒนาเศรษ์ฐกิจำจำาก 

ฐานชี่วัภาพิ (อุงค์การมหาช่น) ซึี�งได้้รับถ้วัยืพิระราช่ทานพิร้อุม 

เงินรางวััลู 100,000 บาท ต่อุมาทำาให้หนูได้้มีโอุกาสได้้เข็้า 

ถวัายืรายืงาน กับสมเด้็จำพิระกนิษ์ฐาธิราช่เจำ้า กรมสมเด้็จำ 

พิระเทพิรัตนราช่สุด้า ฯ สยืามบรมราช่กุมารี ซึี�งเป็นควัามภูมิใจำ 

ถือุเป็นจุำด้สูงสุด้ในชี่วิัตหนู... ถ้าไม่มีโครงการนี�หนูก็ไม่สามารถ

มาถึงจุำด้นี� ข็อุบคุณ์นะคะ ที�มอุบโอุกาสแลูะสิ�งดี้ ๆ ให้พิวักหนู

นางสาวจันทิมาพร พูนกอก 

นักเรียนช้ันมัธยมศ่กษาปีท่ี 5/1

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 

ผมนายืวัสันต์ แปงปูจำวัน มีควัามพิิการตาบอุด้สนิท 

ทั�งสอุงข้็าง ได้้รับโอุกาสเข้็าเรียืนแผนการเรียืนวิัทยืาศาสตร์ 

แลูะคณิ์ตศาสตร์ ในระดั้บมัธยืมศึกษ์า แลูะวิัทยืาการ 

คอุมพิิวัเตอุร์ คณ์ะวิัทยืาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โด้ยืได้้รับ 

การส่งเสริมจำากโครงการส่งเสริมแลูะพัิฒนานักเรียืนตาบอุด้ 

เรียืนสาข็าวิัทยืาศาสตร์ข็อุงเนคเทค สวัทช่. ซึี�งเป็นโครงการ 

ตามพิระราช่ด้ำาริสมเด็้จำพิระกนิษ์ฐาธิราช่เจ้ำา กรมสมเด็้จำ 

พิระเทพิรัตนราช่สุด้าฯ สยืามบรมราช่กุมารี จำากที�ได้้ 

โอุกาสเข้็าเรียืนในสาข็าทางด้้านวิัทยืาศาสตร์คอุมพิิวัเตอุร์  

ทำาให้ผมสามารถนำาควัามรู้มาใช้่ในการประกอุบอุาชี่พิได้้ 

เช่่นเดี้ยืวักับคนทั�วัไป แลูะยัืงได้้เข้็ามาทำางานทางด้้านการ 

พัิฒนาเทคโนโลูยีืทางด้้านคนพิิการ โด้ยืทำางานที�ศูนยื์วิัจัำยื 

เทคโนโลูยืีสิ�งอุำานวัยืควัามสะด้วักแลูะเครื�อุงมือุแพิทยื์  

สวัทช่. ในตำาแหน่งผู้ช่่วัยืปฏิบัติงานวิัจัำยื แลูะโอุกาสที�ได้้ 

ยืังทำาให้การเรียืนวิัทยืาศาสตร์ข็อุงคนตาบอุด้ในประเทศ 

ไทยืได้้รับการพิิสูจำน์ว่ัา คนตาบอุด้สามารถเรียืนรู้ได้้ แลูะ 

อุาจำารยื์ในโรงเรียืนหรือุมหาวัิทยืาลูัยื ก็มีควัามรู้ควัาม 

สามารถในการปรับการเรียืนการสอุนให้คนตาบอุด้แลูะ 

คนทั�วัไปเรียืนรู้วิัทยืาศาสตร์ร่วัมกันได้้ จำากโอุกาสทาง 

การศึกษ์าที�ได้้รับผมตั�งใจำว่ัาจำะทำาตามพิระราช่ด้ำาริสมเด็้จำ 

พิระกนิษ์ฐาธิราช่เจ้ำา กรมสมเด็้จำพิระเทพิรัตนราช่สุด้า ฯ 

สยืามบรมราช่กุมารี ที�อุยืากเห็นคนตาบอุด้ในประเทศไทยื 

สามารถเรียืนวิัทยืาศาสตร์ได้้เช่่นเดี้ยืวักับคนทั�วัไป

นายวสันต์ แปงปูจวน 

ผู้พิการท่ีมีความพิการตาบอดสนิทท้ังสองข้าง
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เมื�อุปี 2540 โรงเรียืนได้้รับโซีลูาร์เซีลูลู์จำำานวัน 1 ชุ่ด้ 

ปัญหาคือุพิอุใช่้ไปนาน ๆ  แบตเตอุรี�ก็เสื�อุม ทำาให้มีปัญหาเรื�อุง 

ไฟฟ้าไม่เพิียืงพิอุ เมื�อุทางโครงการไอุซีีทีเพิื�อุการเรียืนรู้ตลูอุด้ 

ชี่วิัตสำาหรับชุ่มช่นช่ายืข็อุบเข้็ามาก็ได้้ปรึกษ์าหารือุแลูะสนับสนุน 

ระบบไฟฟ้าโซีลูาร์เซีลูลู์ให้กับทางโรงเรียืน รวัมถึงสัญญาณ์ 

อิุนเทอุร์เน็ตเพืิ�อุให้โรงเรียืนสามารถจัำด้การเรียืนการสอุนได้้ดี้ 

ยืิ�งขึ็�น ระบบไฟฟ้าพิลัูงงานแสงอุาทิตย์ื (โซีลูาร์เซีลูล์ู) มาพิร้อุมกับ 

สัญญาณ์อุินเทอุร์เน็ตทั�ง 4G แลูะสัญญาณ์ไวัไฟที�ได้้รับควัาม 

ร่วัมมือุจำากบริษั์ทเอุไอุเอุส ได้้รับการติด้ตั�ง ณ์ โรงเรียืนแห่งนี� 

ไม่เพีิยืงช่่วัยืให้เด็้กนักเรียืนได้้ทบทวันบทเรียืน แลูะทำากิจำกรรม

ในช่่วังที�ไม่มีแสงอุาทิตย์ื ยืังต่อุยือุด้การเรียืนรู้ผ่านโลูกอุอุนไลูน์

อีุกด้้วัยื

ด.ต.สมดุลย์ โพอ้น

ครูใหญ่ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา บ้านหม่องกั�วะ

เป็นพิระมหากรุณ์าธิคุณ์อุย่ืางหาที�สุด้ไม่ได้้ ที�สมเด็้จำ 

พิระกนิษ์ฐาธิราช่เจ้ำา กรมสมเด็้จำพิระเทพิรัตนราช่สุด้า ฯ  

สยืามบรมราช่กุมารี ทรงมีพิระเมตตากลุู่มผู้ต้อุงขั็ง ทรงได้้ 

ให้โอุกาสเรียืนรู้วิัช่าชี่พิแลูะฝึึกทักษ์ะด้้านไอุที ในข็ณ์ะที� 

อุยู่ืในเรือุนจำำา กระผมคือุคนหนึ�งที�ได้้เข้็าร่วัมอุบรมเกี�ยืวักับ 

การอุอุกแบบกราฟิก การอุอุกแบบสิ�งพิิมพ์ิ การทำาสติก-

เกอุร์ไลูน์ในข็ณ์ะที�อุยืู่ในเรือุนจำำา แลูะหลัูงจำากพ้ินโทษ์จำน

ถึงปัจำจุำบันนี� ก็ได้้นำามาใช้่ประกอุบอุาชี่พิโด้ยืเป็นนักอุอุกแบบ 

กราฟิกอิุสระ ซึี�งสร้างรายืได้้แลูะสามารถหาเลีู�ยืงบิด้ามารด้า  

กระผมรู้สึกสำานึกในพิระมหากรุณ์าธิคุณ์อุยื่างหาที�สุด้ 

มิได้้ ที� ณ์ ตอุนนั�นได้้เข้็าร่วัมโครงการด้้านไอุที จำนทำาให้ 

กระผมมีวัันนี�

อดีตผู้ต้องขังเรือนจำาพิเศษมีนบุรี

นับเป็นพิระมหากรุณ์าธิคุณ์อุยื่างหาที�สุด้มิได้้ ที�สมเด้็จำพิระกนิษ์ฐาธิราช่เจำ้า กรมสมเด้็จำ 

พิระเทพิรัตนราช่สุด้า ฯ สยืามบรมราช่กุมารี ทรงมีพิระเมตตาต่อุกรมพิินิจำแลูะคุ้มครอุงเด้็ก 

แลูะเยืาวัช่น  ให้ได้้รับโอุกาสได้้เข็้าร่วัมโครงการเทคโนโลูยืีสารสนเทศเพิื�อุพิัฒนาเด้็กแลูะ 

เยืาวัช่นในสถานพิินิจำแลูะคุ้มครอุงเด้็กแลูะเยืาวัช่นตามพิระราช่ด้ำาริข็อุงพิระอุงค์ท่าน ได้้เห็น 

ถึงควัามสำาคัญข็อุงการให้โอุกาส พิัฒนาเด้็กแลูะเยืาวัช่นที�ก้าวัพิลูาด้ให้สามารถลูุกข็ึ�นยืืนได้ ้

อีุกครั�ง  โด้ยืการพัิฒนาทักษ์ะควัามสามารถด้้านไอุที เช่่น การอุอุกแบบสติกเกอุร์ไลูน์ การทำาหนังสั�น การอุอุกแบบสื�อุสิ�งพิิมพ์ิ  ทำาให้ 

เด็้กแลูะเยืาวัช่นได้้มีโอุกาสแสด้งทักษ์ะควัามสามารถนั�นอุอุกมาสู่สายืตาสังคม  พิร้อุมกันนี�  ดิ้ฉันในฐานะครูผู้ดู้แลูเด็้กแลูะเยืาวัช่น   

รู้สึกสำานึกในพิระมหากรุณ์าธิคุณ์ลู้นเกลู้าลู้นกระหม่อุมอุยื่างหาที�สุด้มิได้้ ที�ได้้รับโอุกาสให้เป็นส่วันหนึ�งข็อุงโครงการนี�  ก้าวัเดิ้นแลูะ

พัิฒนาทักษ์ะควัามสามารถข็อุงตนเอุงเคียืงข้็างไปกับเด็้กแลูะเยืาวัช่น

นางสาวสุทิศา  สิทธิเชนทร์ 

นักวิชาการอบรมและฝึ่กวิชาชีพชำานาญการ ศูนย์ฝึ่กและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
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ดิ้ฉันเป็นครูสอุนนักเรียืนที�มีควัามบกพิร่อุงทางการได้้ยืิน โรงเรียืน 

โสตศึกษ์าทุ่งมหาเมฆ มีโอุกาสได้้เข็้ารับการพิัฒนาในโครงการส่งเสริม 

การเรียืนรู้โปรแกรมมิ�งสำาหรับนักเรียืนพิิการโด้ยืใช่้บอุร์ด้ KidBright  

ทำาให้ได้้รับควัามรู้ ด้้านเทคโนโลูยืีที�ทันสมัยืแลูะตอุบโจำทยื์การเรียืนรู้ 

สำาหรับนักเรียืนที�มีควัามบกพิร่อุงทางการได้้ยืิน ทำาให้นักเรียืนที�มีควัาม 

บกพิร่อุงทางการได้้ยืินสามารถเรียืนรู้โปรแกรมมิ�งได้้ ข็จัำด้อุุปสรรคแลูะ 

ลูด้ข้็อุจำำากัด้ในการเรียืนรู้ มีโอุกาสในการเรียืนรู้ได้้อุยื่างเท่าเทียืม ด้้วัยื 

พิระบารมีข็อุงพิระอุงค์ท่านที�ได้้ริเริ�มโครงการนี�ข็ึ�นมา ทำาให้ด้ิฉันได้้รับ 

โอุกาสที�ดี้ยืิ�งในการพัิฒนาตนเอุงในการจัำด้การเรียืนรู้ด้้านเทคโนโลูยืีให้ 

กับเด็้กพิิการ แลูะได้้นำาควัามรู้ ประสบการณ์์จำากการเข้็าร่วัมโครงการ 

ไปเผยืแพิร่แลูะจุำด้ประกายืให้บุคคลูทั�วัไปได้้เห็นควัามสำาคัญข็อุงการ 

เรียืนรู้ข็อุงเด้็กพิิการอุยื่างเท่าเทียืมในเวัทีระด้ับนานาช่าติ  “Fablearn 

Asia 2020” ซึี�งถือุเป็นควัามภาคภูมิใจำเป็นอุยื่างยืิ�ง ดิ้ฉันรู้สึกสำานึกใน 

พิระมหากรุณ์าธิคุณ์ลู้นเกลู้าลู้นกระหม่อุมอุยื่างหาที�สุด้มิได้้ ที�ได้้เป็น 

ส่วันหนึ�งข็อุงโครงการนี� 

นางสาวพัชรินทร์  โกวิทนิธิกุล 

ครูโรงเรียนโสตศ่กษาทุ่งมหาเมฆ
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ผลงานเผยแพร่
หนังสือและเอกสารเผยแพร่ จำานวน 4 ฉบับ

ดาวโหลดได้ท่ี https://www.princess-it-foundation.org/th/publications/books.html

หนังสือุคู่มือุการจัำด้ทำาโครงงาน
วิัทยืาศาสตร์ที�เน้นวิัศวักรรม

รายืงานประจำำาปีข็อุงมูลูนิธิฯ ประจำำาปี พิ.ศ. 2561 
(เผยืแพิร่ในเดื้อุนมิถุนายืน พิ.ศ 2562)

ผลูการด้ำาเนินงานข็อุงมูลูนิธิฯ ประจำำาปี พิ.ศ. 2561
 (เผยืแพิร่ในเดื้อุน เมษ์ายืน พิ.ศ. 2562)

รายืงานการเข้็าร่วัมโปรแกรมภาคฤดู้ร้อุน GSI 
ประจำำาปี พิ.ศ. 2562
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วิดีทัศน์ เผยแพร่ จำานวน 14 เรื่อง

1. จัดทำาวิดีทัศน์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนที่มีความพิการ จำานวน 10 เรื่อง 
 ดาวน์โหลดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนพิการ (เพลย์ลิสต์)  รวม VDO ทั้งหมด ใน YouTube Chanel ช่อง  
ThaiprincessIT ได้ที่ http://gg.gg/i3vyw

วีดิทัศน์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น จำานวน 4 เรื่อง 
1. ปฏิกิริยาเคมี  
2. พลังงานกับปฏิกิริยาเคมี 
3. ปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ 
4. แรงดันอากาศ

วีดิทัศน์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน จำานวน 4 เรื่อง 
1. เคมีในบ้าน 
2. ไอศกรีมแสนอร่อย 
3. มหัศจรรย์แห่งแสง 
4. สารแปลงร่าง

วีดิทัศน์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา จำานวน 2 เรื่อง 
1. ความลับของผิวส้ม  
2. พืชดูดนำ้า 
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2. วดิีทัศน์ เผยแพร่ผ่านรายการพลังวิทย์คิดค้นเพ่ือคนไทย โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ออกอากาศทางช่อง 9 เวลา 20.15 น. จำานวน 4 เรื่อง 

     ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.princess-it-foundation.org/th/video.html

ตอุน Show & Share 2019: สิ�งประดิ้ษ์ฐ์สมอุงกลูฝัึงตัวั 
อุอุกอุากาศ เมื�อุวัันที� 29 กรกฎาคม พิ.ศ. 2562

ตอุน การส่งเสริมการเรียืนการสอุนโปรแกรมมิ�งสำาหรับนักเรียืนพิิการ 
อุอุกอุากาศ เมื�อุวัันที� 22 กรกฎาคม พิ.ศ. 2562

ตอุน ค่ายืวิัทยืาศาสตร์สำาหรับนักเรียืนที�มีควัามบกพิร่อุงทางการเห็น
อุอุกอุากาศ เมื�อุวัันที� 19 สิงหาคม พิ.ศ. 2562

ตอุน อีุคอุมเมิร์ซีในโรงเรียืน: พัิฒนาเยืาวัช่น เสริมสร้างรายืได้้โด้ยืใช้่ไอุซีีที
อุอุกอุากาศ เมื�อุวัันที� 27 สิงหาคม พิ.ศ. 2562

3. บัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษา สำาหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ประมาณ 138 คำา

 ดาวน์โหลดได้ที่ oer.learn.in.th  แล้วค้นหาโดยใช้คำาว่า “บัตรภาพคำาศัพท์พหุภาษา”

ตัวอย่างบัตรภาพหมวดผลไม้ ตัวอย่างบัตรภาพหมวดสัตว์เลี้ยง
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พระนามและรายนามคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์ประธานกรรมการ

2. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร   กรรมการ

3. นายมนู อรดีดลเชษฐ์   กรรมการ

4. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ   กรรมการ

5. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ   กรรมการ

6. นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์   กรรมการ

7. นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์  กรรมการ

8. นางสาววันทนีย์ พันธชาติ  กรรมการ

9. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  กรรมการและเหรัญญิก

10. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ  กรรมการและรองเหรัญญิก

11. นายไพรัช ธัชยพงษ์   กรรมการและเลขาธิการ

12. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ 1

13. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล  กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ 2

รายนามคณะท่ีปรึกษามูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ

14. นายอภิชัย จันทรเสน

15. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์

16. นายดิลก คุณะดิลก



73มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
3. กรมทรัพยากรนำา้บาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
6. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
7. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
8. กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
9. กรมอนามัย กระทรวงสาธารธสุข
10. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. กระทรวงการต่างประเทศ
12. กระทรวงการอุดมศ่กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
13. กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน
14. การประปาส่วนภูมิภาค
15. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
16. โครงการชลประทานอุดรธานี สำานักชลประทานที่ 5
17. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด
19. บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)
20. บริษัท ออตโต บ๊อก เซ้ำาท์ อีสต์ เอเซ้ำีย จำากัด
21. บริษัท เอสวีโอเอ จำากัด (มหาชน)
22. บริษัท แอดวานซ้ำ์ อินโฟร์เซ้ำอร์วิส จำากัด (มหาชน)
23. สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
24. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
30. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

39. มหาวิทยาลัยศิลปากร
40. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
41. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
42. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
43. มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
44. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ 
 ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
45. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
46. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
47. โรงพยาบาลพระมงกฏเกล้า   
48. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย
49. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จ.หนองคาย
50. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
51. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
52. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
53. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
54. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
55. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
56. สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
58. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
59. สถาบันวิจัยแสงซ้ำินโครตรอน (องค์การมหาชน)
60. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้า (องค์การมหาชน)
62. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
63. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
64. สำานักงานคณะกรรมการการศ่กษาขั้นพื้นฐาน 
65. สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
66. สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
 มาจากพระราชดำาริ (กปร.)
67. สำานักงานจังหวัดตาก และหน่วยงานราชการในพื้นที่
68. สำานักงานจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานราชการในพื้นที่
69. สำานักงานจังหวัดยะลา และหน่วยงานราชการในพื้นที่
70. สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
71. สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
72. สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
73. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
74. สำานักงานส่งเสริมการศ่กษานอกระบบและการศ่กษาตามอัธยาศัย (กศน.)
75. สำานักบริหารงานการศ่กษาพิเศษ กระทรวงศ่กษาธิการ

1. มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ 
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3. ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 
4. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)  
5. ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)  

รายช่ือผู้สนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562

6. โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน 
7. มูลนิธิเพื่อการศ่กษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
8. นางยิ่งรัก สิริสิงห 
9. ครอบครัวนายชรินทร์ วัชรินทร์วงศ์ 
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รายงานงบการเงิน

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ 2561
..................................................

    (หน่วย: บาท) (หน่วย: บาท)
    พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  33,402,331.31 20,716,961.90 
 เงินลงทุนช่ัวคราว  75,000,000.00 85,000,000.00 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  6,652,738.62 5,218,637.07
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  115,055,069.93 110,935,598.97

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  1,015,000,000.000 675,000,000.00
 อุปกรณ์  25,066.06 60,534.86
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  6,009.00  10,206.50  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,015,031,075.06 675,070,741.36
รวมสินทรัพย์  1,130,086,144.99 786,006,340.33

 หน้ีสินและเงินกองทุน
หน้ีสินหมุนเวียน
 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน  15,401,539.00 355,778.87
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  15,401,539.00 355,778.87
รวมหน้ีสิน  15,401,539.00 355,778.87

เงินกองทุน
 ทุน
  ทุนเร่ิมแรก  200,000.00 200,000.00
  รวมทุน  200,000.00 200,000.00
 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
  ยอดคงเหลือต้นงวด  785,450,561.46 626,911,372.48 
 บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  329,034,044.53 158,539,188.98
  ยอดคงเหลือปลายงวด  1,114,484,605.99 785,450,561.46
รวมเงินกองทุน  1,114,684,605.99 785,650,561.46
รวมหน้ีสินและเงินกองทุน  1,130,086,144.99 786,006,340.33
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    (หน่วย: บาท) (หน่วย: บาท)
    2562 2561

รายได้
 รายได้รับโอนจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  314,500,000.00 153,598,356.18
 ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพฯ
 รายได้จากการรับบริจาค  4,420,659.00 424,137.00
 ดอกเบ้ียรับ  25,447,877.98 21,086,424.34
 รายได้อ่ืน  1,656.96 9,148.56
 รวมรายได้  344,370,193.94 175,118,066.08

ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการโครงการ  13,567,261.82 14,727,310.80
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและท่ัวไป  1,768,887.59 1,851,566.30
 รวมค่าใช้จ่าย  15,336,149.41 16,578,877.10

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  329,034,044.53 158,539,188.98

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 งบรายได้และค่าใช้จ่าย

 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ 2561
..................................................

  (หน่วย: บาท)
ทุนเร่ิมแรก 200,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 626,911,372.48
บวก  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ปี 2561 158,539,188.98

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 785,650,561.46
บวก  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ปี 2562 329,034,044.53

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,114,684,605.99

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
งบแสดงการเปล่ียนแปลงของเงินกองทุน

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ 2561
..................................................
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จัดทำาโดย

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 73/1 อาคารสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 81807, 81813-9

E-mail : info@princess-it.org
www.princess-it.org

 
ข้อมูลโดย

สำานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 
ออกแบบโดย

งานออกแบบกราฟิก ฝ่่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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