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สารจากกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี และโครงการพัฒนาอื่น ๆ ส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ และส่ง
เสริมการพัฒนา สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการด�ำเนินงาน จะมีคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำาริฯ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริ
แนวทางด�ำเนินงาน และทรงติดตามงานอย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ และมีส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรับผิดชอบด�ำเนินงานตามแผน หรือประสานงานกับหน่วยงานที่ร่วม
ด�ำเนินงาน
มูลนิธฯิ มีการด�ำเนินงาน 2 ด้าน คือ งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
ศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิจัย
ได้มโี อกาสไปเพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรมต่าง ๆ ตัง้ แต่การดูงาน
การเข้ารับการอบรม การท�ำวิจัย ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับสูงตามศักยภาพและความสนใจของแต่ละคน เพื่อจะได้น�ำ
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาและพัฒนาผูด้ อ้ ยโอกาส มุง่ เน้นทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวติ และเพิม่ โอกาสทางการศึกษาของประชาชน ได้สง่ เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาส�ำหรับ
นักเรียนในชนบทและเพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กพิการ เด็กป่วยในโรงพยาบาล ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถาน
พินิจฯ
ในปี พ.ศ. 2563 มูลนิธิฯ ได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี เพื่อสรุปผลการด�ำเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งครอบคลุมทั้งผลการ
ด�ำเนินงานภาพรวม ตัวอย่างโครงการทีด่ �ำเนินการภายใต้งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวอย่างโครงการทีด่ �ำเนินการ
ภายใต้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมเด่นประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ผลส�ำเร็จ
จากการด�ำเนินงานของมูลนิธิ หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือในการด�ำเนินงาน รายงานงบการเงินของมูลนิธิฯ ตลอดจน
รายชื่อผู้สนับสนุนงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2563

ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
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รายงานประจำ�ปี 2563

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงประโยชน์และ
ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information
Technology: IT) ในการพัฒนาประเทศและชีวติ ความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ในปี พ.ศ. 2538 ได้ทรงริเริม่ ให้
จัดท�ำ “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้น และต่อมามีพระ
ราชกระแสรับสั่งให้ได้จดทะเบียนเป็น “มูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี” ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพือ่
รับผิดชอบการด�ำเนินงานอย่างเป็นทางการ ช่วยให้ติดต่อ
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งคล่ อ งตั ว และมี
ประสิทธิภาพ

ชื่อภาษาไทย:

มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อภาษาอังกฤษ: The Information Technology
Foundation under the Initiative
of Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn
ชื่อย่อ:

ทสพ.

ในการด�ำเนินงาน มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เป็นองค์ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นกรรมการและเลขาธิการ และส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ รับผิดชอบการด�ำเนิน
งานตามแผน หรือประสานงานกับหน่วยงานทีร่ ว่ มด�ำเนินงาน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริ แนวทางการด�ำเนินงาน และทรงติดตามงานในโครงการอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
การด�ำเนินงานของมูลนิธฯิ ประกอบด้วย งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร อาทิ นักเรียน
นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ มีโอกาสได้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และจะได้น�ำความรู้กลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาและ
พัฒนาผูด้ อ้ ยโอกาส มีกลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ เด็กนักเรียนในชนบท คนพิการ เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ผู้ต้องขังและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

1. สนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการพัฒนาอื่น ๆ
2. ส่งเสริมการเรียน การสอน และการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์
3. ส่ง เสริ ม การพั ฒ นา สงเคราะห์ และช่ ว ยเหลื อ ประชาชนให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น โดยใช้ อ งค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ด�ำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
5. ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน และองค์การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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พัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มโอกาสในการ
เขาถึงการศึกษาแกเด็ก

รร.
ชนบท

รร.เอกชน
สอนศาสนา
อส
ิ ลาม

ไอทเีพื่อ
ื
เดก
็ ปว
 ย
ไอทเีพื่อ
ื
ผูตอ
 งขง
ั และ
เยาวชนในสถาน
พน
ิ จ
ิ

ไอทเีพิ่อ
ื
คนพก
ิ าร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
และพัฒนาผูดอยโอกาส

6

รร. พระ
ปรย
ิ ต
ั ธิรรม

สงเสรมิใหเดก็ปวยไดเรยีน
และเลนอยางมคีวามสขุ
ไดรบัการศกึษาอยางตอเนื่อง
สงเสรมิ ฟนฟู พฒ
ั นาสมรรถภาพและ
ศกัยภาพของคนพกิาร ดวยไอทแีละ
เทคโนโลยีสิ่งอาํนวยความสะดวก

ภาพรวมกิจกรรมภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การวิจัย
ตัวอย่างโครงการ
1.1 โครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิรน์ ตามพระราชด�ำริฯ
1.2 โครงการความร่วมมือกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจนี
(Chinese Academy of Sciences: CAS)
1.3 โครงการไทย-เดซี เพือ่ พัฒนาก�ำลังคนและการวิจยั
พัฒนา
1.4 โครงการวิจัยขั้วโลกใต้ตามพระราชด�ำริฯ
1.5 โครงการภาคีวศิ วกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thailand
Biomedical Engineering Consortium)
1.6 โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ ระยะที่ 2
1.7 โครงการความร่วมมือไทย – GSI/FAIR
ตามพระราชด�ำริฯ
1.8 โครงการความร่วมมือไทย – KATRIN และ KIT
ตามพระราชด�ำริฯ
1.9 โครงการความร่วมมือไทย-สิงคโปร์ เรื่องนาฬิกา
อะตอมเพื่อพัฒนาก�ำลังคนและการวิจัยพัฒนา
1.10 โครงการความร่วมมือกับจูลิช (JÜLICH)
ตามพระราชด�ำริฯ
2. การพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวอย่างโครงการ
2.1 การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2.2 การประชุม Global Young Scientists Summit
(GYSS) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2.3 ทุ นการศึกษาพระราชทานมหาวิทยาลัยคอลเลจ
ดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์
2.4 ทุนการศึกษาพระราชทานมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
(Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน
2.5 ทุนการศึกษาพระราชทานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นันยาง (Nanyang Technological University)
สาธารณรัฐสิงคโปร์
2.6		ทุนการศึกษาพระราชทานมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Sungkyunkwan University)
2.7 ทุนการศึกษาพระราชทานสถาบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of
Science and Technology: Skoltech สหพันธรัฐ
รัสเซีย

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตัวอย่างโครงการ
3.1 โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
3.2 โครงการน�ำร่ อ งการบริ ห ารระบบผลิ ต ไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทเี พือ่ การเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ ส�ำหรับชุมชนชายขอบ ในพืน้ ทีโ่ ครงการตามพ
ระราชด�ำริฯ
3.3 โครงการพระราชทานความช่ ว ยเหลื อ ให้ แ ก่
โรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�ำพร้าแขวงเวียง
จันทร์ (หลัก 67)
3.4 โครงการจัดการน�้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน
ตชด.บ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี ตามพระราช
ด�ำริฯ
3.5 โครงการศูนย์แ ก้ไขความพิการบนใบหน้ า และ
กะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด�ำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาและพัฒนา
ผู้ด้อยโอกาส
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ตัวอย่างโครงการ
1.1 โครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนใน
ชนบท (ทสรช.)
1.2 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
1.3 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
ตัวอย่างโครงการ
2.1 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ
2.2 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยใน
โรงพยาบาล
2.3 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ พัฒนาผูต้ อ้ งขัง
2.4 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ผลการดำเนินงานภาพรวม ณ ป 2563
งานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พัฒนาบุคลากร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีี

> 4,500 คน
(สะสมป 2561-2563)

มีความรวมมือกับหนวยงาน
สรางความรวมมือ
วิจัยกับตางประเทศ

ในประเทศ

> 40 แหง

> 35 โครงการ

ตางประเทศ
ประเทศ

9

สนับสนุนทุนการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

> 340 ทุน

• พัฒนาบุคลากรดาน
วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี > 1,000 คน
• สนับสนุนทุนการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 43 ทุน

8

ผลการดำเนินงาน ป 2563

การสนับสนุนระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
และโทรคมนาคมเพื่อการสื่อสารสำหรับชุมชนชายขอบ ชวยลด
ความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงเทคโนโลยี มีผูไดรับประโยชนดังนี้
• สถานศึกษา 21 แหง
• นักเรียน 2,945 คน
• ครู เจาหนาที่ 204 คน
• คนในชุมชน 12,005 คน จาก 530 ครัวเรือน

รายงานประจำ�ปี 2563

โครงการศูนยแกไขความพิการ
บนใบหนาและกะโหลกศีรษะฯ
ชวยรักษาผูปวยที่มีความพิการ
บนใบหนาและกะโหลกศีรษะใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น > 700 คน

ผลการด�ำเนินงานภาพรวม
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด�ำริว่าความเจริญ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนึ้ อยูก่ บั คุณภาพของคนเป็นส�ำคัญ จึงมีพระราชด�ำริให้ด�ำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิจัย ให้มีโอกาสได้ไปเพิ่มพูน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรมต่าง ๆ ตัง้ แต่การดูงาน การเข้ารับการอบรม
การท�ำวิจยั ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับสูงตามศักยภาพและความสนใจของแต่ละคน เพือ่ จะได้น�ำความรูแ้ ละประสบการณ์
ทีไ่ ด้รบั มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป มีกจิ กรรม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจยั การพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้
1. ด้านการวิจัย สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยชั้นน�ำของโลก เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์
ไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมปฏิบัติการวิจัย ตัวอย่างเช่น การพัฒนาเครื่องโทคาแมค TT-1 ของ
ประเทศไทย การพัฒนาดังกล่าวจะมีประโยชน์ตอ่ ประเทศไทยทางด้านการเรียนรูเ้ ชิงวิศวกรรม และการสร้างองค์
ความรู้พลาสมาอุณหภูมิสูงต่อไป เป็นการด�ำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(สทน.) ภายใต้ โครงการความร่วมมือกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Sciences: CAS)
เพื่อพัฒนาก�ำลังคนและการวิจัยพัฒนาตามพระราชด�ำริฯ เป็นต้น
2. การพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนให้นกั เรียน นักศึกษา ครู และนักวิทยาศาสตร์ไทย
ได้ไปเพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ ตลอดจนการศึกษาต่อในสถาบันวิจยั หรือสถาบันการศึกษาชัน้ น�ำในประเทศ
ต่าง ๆ เช่น โครงการความร่วมมือไทย GSI/FAIR ตามพระราชด�ำริฯ โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทาน
เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาชั้นน�ำในต่างประเทศ เป็นต้น
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างเท่าเทียมกันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งถ้าเยาวชนได้การศึกษาเล่าเรียนที่ดีแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อสังคมโลกสืบต่อไป เช่น
ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ ราชอาณาจักรกัมพูชา การบริหารระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทเี พือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ส�ำหรับชุมชนชายขอบ ช่วยเหลือด้านการปฏิบตั กิ ารทดลอง
วิทยาศาสตร์ให้แก่ โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก 67 สปป.ลาว
ภาพรวมของการด�ำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชด�ำริ ข้อมูลสะสม ณ ปี พ.ศ. 2563 ส่งผลให้
เกิดความร่วมมือในการด�ำเนินงานเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในประเทศไทยมากกว่า 40 หน่วยงาน และ
ในต่างประเทศ 9 ประเทศ สร้างความร่วมมือวิจัยกับต่างประเทศมากกว่า 35 โครงการ และได้สนับสนุนทุนการศึกษา
พระราชทานให้เข้าศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศรวมมากกว่า 340 ทุน และในปี พ.ศ. 2563
ได้พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากกว่า 1,000 คน ได้มีการด�ำเนินงานศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า
และกะโหลกศีรษะช่วยรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่า 700 คน
และสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโทรคมนาคมเพื่อการสื่อสารส�ำหรับชุมชนชายขอบ ช่วยลดความ
เหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี มีผู้ได้รับประโยชน์เป็นสถานศึกษา 21 แห่ง นักเรียน 2,945 คน ครูและเจ้าหน้าที่ 204 คน
และคนในชุมชน 12,005 คน จาก 530 ครัวเรือน

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

9

ผลการดำเนินงานภาพรวม ณ ป 2563
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาผูดอยโอกาส
พัฒนาเด็กและเยาวชน
บุคลากรทางการศึกษา
ผูพิการและผูดอยโอกาส

> 27,000 คน

(สะสมป 2561-2563)

มีหนวยงานไดรับประโยชน
จากการเขารวมโครงการ

403 แหง
โรงเรียน

ศูนยฝกฯ บานพินิจฯ
แหง

โรงพยาบาล

เรือนจำ/ทัณฑสถาน
แหง

168 แหง 57
70 แหง

108

มีความรวมมือกับหนวยงานเครือขาย
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน

> 65 หนวยงาน
พัฒนาบุคลากร 9,978 คน

ผลการดำเนินงาน ป 2563

• ครูและนักเรียน 2,966 คน
• ผูตองขัง 4,872 คน
• เยาวชนในสถานพินิจ 451 คน
• คนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวของ 1,324 คน
• บุคลากรโครงการไอทีเพื่อเด็กปวยฯ 365 คน

เด็กปวยในโรงพยาบาลไดรับริการ > 34,000 คน
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รายงานประจำ�ปี 2563

มีสื่อเผยแพรในวงกวาง

• หนังสือ/รายงาน 7 ฉบับ
• จดหมายขาว 4 ฉบับ
• วิดีโอเผยแพร 3 เรื่อง

มีนักเรียนเรียนตอดานไอที วิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรประยุกต 921 คน
โรงเรียนและเรือนจำ/ทัณฑสถาน มีรายไดจากการจำหนาย
สินคาออนไลน กวา 4,500,000 บาท

ผลการด�ำเนินงานภาพรวม
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล
ในอันทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวติ และเพิม่ โอกาสทางการศึกษาของประชาชน ได้สง่ เสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาส�ำหรับนักเรียนในชนบทและเพือ่ การพัฒนาผูด้ อ้ ยโอกาส ได้แก่ เด็กพิการ เด็กป่วย
ในโรงพยาบาล ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจฯ มีการด�ำเนินกิจกรรม 2 ด้าน ดังนี้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนในชนบท สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมและนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้และการ
ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถใช้เครื่องมือไอซีที เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้และการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้
ด้อยโอกาส ได้แก่ คนพิการ ผู้ต้องขัง เด็กป่วยในโรงพยาบาล ตัวอย่างเช่น
1) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และสามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการในด้านต่าง ๆ เช่น
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน การศึกษาและการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษา
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อให้คนพิการได้ใช้งานในราคาที่ย่อมเยากว่าการน�ำเข้าจากต่าง
ประเทศ
2) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ส่งเสริมการใช้ไอซีทีเพื่อให้เด็กป่วยในโรงพยาบาลได้เรียน
และเล่นอย่างมีความสุข สนับสนุนให้ได้รับโอกาสการศึกษาต่อเนื่องและเท่าเทียมผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอด
จนพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์และครูให้มีทักษะในการดูแลเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล
3) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังและเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้ต้องขัง
และเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจสามารถใช้ในการศึกษาต่อได้อีกช่องทางหนึ่ง

ภาพรวมของการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ข้อมูลสะสม ณ ปี 2563
ส่งผลให้มหี น่วยงานได้รบั ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 383 แห่ง มีความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายเพือ่ ด�ำเนินงาน
ให้เกิดความยั่งยืนมากกว่า 65 แห่ง และในปี พ.ศ. 2563 ได้พัฒนาบุคลากรครู นักเรียน ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ คน
พิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวม 9,978 คน มีนักเรียนเรียนต่อด้านไอที วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 921 คน
นักเรียนจากโรงเรียน 28 แห่ง และเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานน�ำร่อง 5 แห่ง ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการใช้ไอซีทีส่งเสริมการ
สร้างรายได้ สามารถจ�ำหน่ายสินค้าได้กว่า 4,500,000 บาท และมีเด็กป่วยในโรงพยาบาลได้รับบริการในห้องเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วยฯ กว่า 34,000 คน

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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รายงานประจำ�ปี 2563

ตัวอย่างโครงการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

13

โครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
(Thailand Biomedical Engineering Consortium)

ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thailand Biomedical Engineering Consortium) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2548
เพื่อเป็นการสนองพระราชด�ำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering: BME) ซึ่งต้องมีการบูรณาการ
ทัง้ ทางด้านชีววิทยา วิศวกรรม วัสดุศาสตร์ คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และนาโนเทคโนโลยี เพือ่ น�ำมาผสมผสานในการ
แก้ไขปัญหาส�ำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุข การฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานภาคีฯ โดยมี ศาสตราจารย์
ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นประธาน ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ประกอบด้วย สมาชิกจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
เริ่มต้นจาก 7 แห่ง ปัจจุบันขยายเป็น 24 แห่ง การจัดตั้งภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลีย่ นข้อมูลการศึกษาวิจยั การเรียน การสอน และการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพืน้ ฐานระหว่างแต่ละสถาบัน
สร้างเครือข่ายการวิจัย ลดการซ�้ำซ้อนของการลงทุนด้านเครื่องมือและพัฒนาก�ำลังคนร่วมกัน กิจกรรมหลักประกอบด้วย
การประชุมร่วมกันปีละ 4 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมพัฒนาบุคลากรและพิจารณา
ทุนการศึกษาให้แก่สถาบันต่าง ๆ ตลอดทั้งร่วมจัดกิจกรรมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปีละ 2 ครั้ง และขยาย
ความร่วมมือและสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกของภาคีฯ
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รายงานประจำ�ปี 2563

ผลการด�ำเนินงาน
1. ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วยสมาชิกจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย เริ่มต้น 7 แห่ง และมีการขยาย
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2563 มีสมาชิกเข้าร่วม 24 แห่ง
2. การพัฒนาก�ำลังคน ได้จัดสรรทุนการศึกษาต่างประเทศของกพ.ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2550 - 2556) ระดับปริญญาโท-เอก
จ�ำนวน 47 ทุน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2558 - 2563) ระดับปริญญาโท-เอก จัดสรรทุนแล้ว 65 ทุน รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน
112 ทุน กลับมาปฏิบัติงานรวมทั้งหมด 41 คน
3. ปัจจุบันในประเทศไทยมีนักวิจัยและอาจารย์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ จ�ำนวน 487 คน ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 205 คน และปฏิบัติงานเป็นนักวิจัยในศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติของ สวทช. และมหาวิทยาลัย
จ�ำนวน 282 คน
4. มีหลักสูตรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในมหาวิทยาลัย 13 แห่งของประเทศ จ�ำนวน
32 หลักสูตร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนิสิตนักศึกษาที่จบ
การศึกษาแล้วจ�ำนวน 2,398 คน (นับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ปี 2548)
5. ภาคีวศิ วกรรมชีวการแพทย์ไทยได้สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยมีการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานด้านวิศวกรรมชีวการ
แพทย์ของประเทศไทยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอ่ เนือ่ งทุก ในปี พ.ศ.2563 มีการตีพมิ พ์มากกว่า 10 รายการ
6. การพัฒนาภาคีวศิ วกรรมชีวการแพทย์ไทยระยะที่ 1 (ปี 2548- 2559) มุง่ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างเครือข่าย
การวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาก�ำลังคน ผลิตงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบ
ของผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับการพัฒนาภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2560 มุ่งเน้นสู่การเป็น BME 2.0
(Thailand Biomedical Engineering 2.0) เน้นการผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างความยั่งยืนใน
การพัฒนาผลงานวิจัย สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาศัยกลไกการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยและมีการขยายผลงาน
วิจัยไปใช้จริง มีบริษัทเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผ่านการจัดตั้งบริษัทใหม่ (Start up) เช่น บริษัท ซีเมด
เมดิคอล จ�ำกัด, บริษัท เมดิคิวบ์ จ�ำกัด, บริษัท ออกัส คอมมูนิเทค จ�ำกัด และบริษัท เบดเดอลี่ จากัด เป็นต้น
7. มีการจัดงาน i-CREATe 2020 ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2563 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ในรูปแบบการประชุม
เสมือนจริง (Virtual conference) โดยผลงานจากประเทศไทยที่ส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ส�ำหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ ได้รับรางวัลประเภทผลงานด้านการออกแบบจ�ำนวน 2 รางวัล คือ (1) ผลงาน Power Wheelchair for
Disabled Children ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร้บรางวัล Merit และ (2) ผลงาน Smart sign
language ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้รับรางวัล Best Ergonomics ทั้งนี้ การประชุม
วิชาการนานาชาติ i-CREATe 2021 จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2564
8. กลุ่มภาคีมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ
และมีความร่วมมือระหว่างภาคี สนับสนุนงานทางด้านเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ การจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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กรณีศึกษา : การพัฒนาผลงานวิจัยและพัฒนาสู่การเป็น BME 2.0
ปี 2563 ภาคีฯ ได้ด�ำเนินการผลักดันและสนับสนุนผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์สู่การเป็นธุรกิจ Start up
โดยมีการจัดท�ำบัญชีรายการตรวจสอบสถานภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านขั้นตอนตั้งแต่การทดสอบทางคลินิก/
การทดสอบตลาด (Clinical Trail/Market Test) การจดทะเบียนสถานประกอบการ การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
การทดสอบมาตรฐานสากลส�ำหรับเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องทัง้ หมด (International Electro
technical Commission: IEC Test Product) และการขึ้นบัญชีนวัตกรรม รวมทั้งการให้ค�ำปรึกษาเพื่อการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และการท�ำมาตรฐานกับเจ้าของธุรกิจที่มีประสบการณ์ การจับคู่โรงงานที่รับผลิตสินค้า (OEM:
Original Equipment Manufacturer) ให้กับบริษัท Start up เรื่องการผลิต และการสนับสนุนออกบูธแสดงผลงานในงาน
Intercare Asia 2020 (International Expo for Healthcare & Wellness) งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ณ ไบเทค บางนา เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มโอกาสในการหาลูกค้า
โดยมีหน่วยงานทีร่ ว่ มให้การผลักดันและสนับสนุนผลงานสูก่ ารเป็นธุรกิจ Start up ได้แก่ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
ส�ำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กลุ่มเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ Innovation Network Center สมาคมการค้าและ
บริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย และกรมกิจการผู้สูงอายุ
1. กรณีศึกษาการต่อยอดนวัตกรรมวิจัยไปใช้ประโยชน์สู่การเป็น Start up
1.1 อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินพยุงน�้ำหนัก (Space Walker)
ผลงาน “อุปกรณ์ชว่ ยฝึกเดินพยุงนำ�้ หนัก” ของนายวรัตถ์ สิทธิเ์ หล่าถาวร จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถน�ำไปเผยแพร่ผา่ นการจัดตัง้ บริษทั เมดิควิ บ์
จ�ำกัด จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน
1,000,000 บาท ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์
(ยกเว้น ทันตกรรม) เป็นผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (Gold Award)
จากงาน (i-CREATe 2017) ชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ ITCi Award 2017
หัวข้อ “นวัตกรรมสําหรับบ้านผู้สูงวัย” ชนะเลิศการประกวดสุดยอด SME &
Startups ตัวจริง ปีที่ 6 (พ.ศ.2561) โดยธนาคารออมสิน และชนะเลิศการ
ประกวด YoungD Startup โดยธนาคารไทยพาณิชย์
รายละเอียดผลงาน:
• อุปกรณ์ชว่ ยฝึกเดินส�ำหรับผูป้ ว่ ยหลังกายภาพบ�ำบัดรวมถึงผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติทางการเดินจาก
โรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บทีก่ ระดูกสันหลัง กล้ามเนือ้ อ่อนแรง โดยสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการฝึกเดิน
สร้างความมั่นใจและกล้าที่จะเดิน
• ลดภาระการบาดเจ็บของผู้ดูแล ประสิทธิภาพการกายภาพบ�ำบัดสูง ราคาเข้าถึงได้
• เทคโนโลยีมรี ะบบกลไกพยุงนำ�้ หนักคนไข้ระหว่างเดิน ระบบป้องกันการหกล้ม ระบบช่วยยกขา และออกแบบ
มาให้เหมาะกับการฝึกที่บ้าน และโรงพยาบาล
มาตรฐานผลิตภัณฑ์:
• ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์
• มาตรฐานทางด้านไฟฟ้าเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ IEC60601
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รายงานประจำ�ปี 2563

การเผยแพร่และการน�ำไปใช้ประโยชน์:
• ยอดขายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปี 2563 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 11 พฤศจิกายน 2563) จ�ำนวน
130 ตัว เป็นจ�ำนวนเงิน 7.38 ล้านบาท
1.2 รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้ (Standing Wheelchair)
ผลงาน “รถเข็ น คนพิ ก ารแบบปรั บ ยื น ได้ ” ของนายธี ร พงศ์ สมุ ท รอั ษ ฎงค์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถน�ำไปเผยแพร่ผ่านการจัดตั้งบริษัท ซีเมด
เมดิคอล จ�ำกัด จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 1,000,000 บาท ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายวีลแชร์ เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ราชั น ย์ แ ห่ ง ปั ญ ญา ปี 2550 รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1
International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive
Technology (iCREATe) ปี 2551 รางวัล Gold Prize การประกวดสิ่งประดิษฐ์
นานาชาติ Seoul International Invention Fair 2012 ประกาศเกียรติคณ
ุ ประเภท
วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัยและรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี 2560
มาตรฐานผลิตภัณฑ์:
• เป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทที่ 1 (ปัจจุบันผ่านมาตรฐานบังคับของทาง อย.) เลขที่ใบอนุญาต กท.สผ.
76/2563
รายละเอียดผลงาน:
• ผู้ใช้สามารถปรับจากท่านั่งมาเป็นท่ายืนด้วยตัวเอง
• ไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นไฟฟ้า มีน�้ำหนักเบา ใช้แทนวีลแชร์ปกติได้
• สามารถยืนได้ในมุมที่ถูกต้องในแนวระนาบที่ 82 องศา
• สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากยิ่งขึ้น จากการยืนได้
• ช่วยเหลือในด้านการประกอบอาชีพของผู้ใช้จากการที่สามารถยืนได้อีกครั้งหนึ่ง
การเผยแพร่และการน�ำไปใช้ประโยชน์:
• ยอดขายในหน่วยงานรัฐและเอกชน จ�ำนวน 97 ตัว เป็นจ�ำนวนเงิน 3.61 ล้านบาท (ข้อมูลตั้งแต่ 1 มีนาคม
2563 - 1 เมษายน 2564)
1.3 BrainPlus โซลูชั่นฝึกสมองและระบบตรวจวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง
ผลงาน “BrainPlus” ของนายกฤษณ์กร เยาว์มณี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับเนคเทค สวทช. สามารถน�ำไปเผยแพร่ผ่านการจัดตั้งบริษัท ออกัส คอมมูนิเทค จ�ำกัด จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน
1,000,000 บาท ประกอบธุรกิจการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล Gold
medal award "Game based Neurofeedback cognitive training" from the
44th International Inventions Gene va 2016 และรางวัล Gold medal
Award "Neurofeedback for cognitive/emotion training" from the Seoul
International Inventions Fair 2017
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์: : IEC 60950-1 , CISPR 32 , CISPR 35
รายละเอียดผลงาน:
• นวัตกรรมการฝึกสมองโดยใช้ระบบ Game-based Neurofeedback บนแพลตฟอร์ม BrainPlus
• ใช้ความคิดควบคุมเกมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ใช้สมองควบคุมสัง่ การ ซึง่ จะได้รบั การพัฒนาในทิศทางทีด่ ขี นึ้
• ช่วยชะลอการเกิดภาวะเสื่อมถอยของสมองหรืออัลไซเมอร์
• ใช้งานง่าย โดยใช้องค์ความรู้ภายในประเทศทั้งหมด และมีงานวิจัยรองรับ
• มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง
การเผยแพร่และการน�ำไปใช้ประโยชน์: คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมดที่ขายได้จนถึงปัจจุบันประมาณ 3 ล้านบาท
โดยมีหน่วยงานที่ซื้อไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
• สถานพยาบาลหรือสถานฟื้นฟูเพื่อพัฒนาสมอง รพ.จุฬาฯ จ�ำนวน 2 ชุด
• สถาบันการศึกษาเพื่อการวิจัยทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมอง มจธ. จ�ำนวน 25 ชุด
• ส่งออกต่างประเทศกว่า 20 ประเทศ โดยแพลตฟอร์ม Kickstarter และ Indiegogo ในช่วงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ประมาณ 100 เครื่อง (รุ่น Home Use)
1.4 เตียงและที่นอนอัจฉริยะ
ผลงาน “เตี ย งและที่ น อนอั จ ฉริ ย ” ของนายไพศาล สุ ข จรั ส จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (มทส.) สามารถน�ำไปเผยแพร่ผา่ นการจัด
ตั้งบริษัท เบดเดอลี่ จ�ำกัด จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกอบธุรกิจการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้น
ทางทันตกรรม)
รายละเอียดผลงาน:
• เตียงและทีน่ อนอัจฉริยะส�ำหรับป้องกันแผลกดทับในผูป้ ว่ ยนอนติดเตียงและผูส้ งู อายุ Sensor ชนิด Matrix
Force Sensitive Sensor คอยตรวจจับแรงกดทับที่น�้ำหนักตัวผู้ใช้กระท�ำลงต่อที่นอน
• ใช้เทคโนโลยี Internet of Things โดยตัวเตียงมีกลไก 7 รูปแบบ
• สามารถควบคุมจาก Mobile Application และตั้งการท�ำงานแบบอัตโนมัติได้
• ในอนาคตจะพัฒนาโดยมี Sensor วัดแรงกดและใช้นวัตกรรม Machine Learning และ AI เข้ามาช่วยใน
การท�ำงานเต็มรูปแบบ
การน�ำไปใช้ประโยชน์ :
• มียอดสั่งจองในปี 2563 จ�ำนวน 50 ตัว จ�ำหน่าย 55,000 บาท/เตียง
2. ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
2.1 ชุดตรวจโรค COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. และ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ร่วมกันพัฒนาชุดตรวจหาเชือ้ ไวรัส SARSCoV-2 โดยใช้เทคนิคแลมป์เปลีย่ นสีในขัน้ ตอนเดียว (Colorimetric LAMPXO) เพือ่ ใช้ตรวจคัดกรองหาเชือ้ ไวรัสในผูป้ ว่ ย หรือผูท้ สี่ งสัยว่ามีการติดเชือ้
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ไวรัส ได้รบั มาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมินเทคโนโลยีจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถ
ผลิตและจ�ำหน่ายได้
คุณสมบัติและเทคโนโลยี:
• มีความจ�ำเพาะ (Specificity) 100% ความไว (Sensitivity) 92% และมีความแม่นย�ำ (Accuracy) ที่ 97%
• แสดงผลได้ภายใน 75 นาที ได้ผลเร็วกว่า RT-PCR ถึง 2 เท่า
• อ่านผลด้วยตาเปล่า ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ (หากสีเปลี่ยนจากม่วงเป็นเหลือง แสดงว่ามีการติดเชื้อไวรัส
SARS-CoV-2)
• ต้นทุนราคาของชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นนี้มีราคาถูกกว่าชุดตรวจแลมป์น�ำเข้า 1.5 เท่า
เป็นผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล 1 ใน 20 ผลงานประกวดโครงการ “Rapid COVID
Testing” ของมูลนิธิ XPRIZE (องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรระดับโลก ด�ำเนิน
การระดมทุนแบบ Crowd Funding เพื่อแก้ปัญหาระดับโลกในมิติต่างๆ)
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และผ่านการทดสอบแข่งขันรอบสุดท้าย
(Finalists) จาก 702 ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันเบื้องต้นจากทั่วโลก ถือเป็น
ผลงานหนึ่งเดียวจากภูมภิ าคเอเชีย ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกร่วมกับทีมนักประดิษฐ์
จากสหรัฐอเมริกา อังกฤษและเยอรมนี โดยจะมีประกาศผลงานชนะเลิศ จ�ำนวน 5 ผลงาน ในเดือนกุมภาพันธ์
2564 แต่ละผลงานจะได้รบั รางวัลมูลค่า 5 แสนเหรียญสหรัฐ เพือ่ ให้น�ำไปใช้ผลิตและขยายผลชุดตรวจไปทัว่ โลก
2.2 เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือแบบอัตโนมัติ
เป็นผลงานวิจัยของ ม.สงขลานครินทร์ หลักการของเครื่องจะมีระบบ
เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุและกลไกเพื่อกดให้หัวฉีดขวดแอลกอฮอล์จ่าย
แอลกอฮอล์ออกมา และมีตวั เลขนับจ�ำนวนครัง้ การใช้งานเครือ่ ง พร้อมการ
แจ้งเตือนด้วยการกะพริบตัวเลขเมื่อแอลกอฮอล์ในขวดใกล้หมด
การเผยแพร่และการน�ำไปใช้ประโยชน์
• ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 ได้
ประดิษฐ์เครือ่ งจ่ายแอลกอฮอล์ลา้ งมือแบบอัตโนมัตใิ ห้แก่โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์และโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
จ�ำนวน 20 เครื่อง
• ราคาต่อเครื่อง 1,500 บาท
2.3 ตู้ UVC ก�ำจัดเชื้อบนหน้ากากอนามัย
เป็นผลงานนวิจยั ของ ม.รังสิต เป็นตูอ้ บฆ่าเชือ้ บนหน้ากากอนามัยหลายชิน้
พร้อมกันได้ถึง 32 ชิ้น ด้วยเทคนิคการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ซึ่งเป็นรังสี
อัลตราไวโอเลตชนิดหนึ่ง สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อไวรัสโคโรนาบน
หน้ากากอนามัยได้ โดยไม่ท�ำให้ให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างของเส้นใย
ในหน้ากากอนามัย สามารถน�ำหน้ากากอนามัยกลับมาใช้ซ�้ำใหม่ได้มากถึง
10 ครั้ง

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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การเผยแพร่และการน�ำไปใช้ประโยชน์:
• ได้ท�ำการทดสอบเพาะเชื้อจากหน้ากากอนามัยจริง ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และมีการ
ส่งมอบเพื่อน�ำไปใช้งานที่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
• มาตรฐานชิ้นส่วนของอุปกรณ์ ผลิตขึ้นจากโรงงานสแตนเลสที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
2.4 เครื่องช่วยหายใจ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกันออกแบบ
และพัฒนาเครื่องช่วยหายใจต้นแบบส�ำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย มีข้อก�ำหนดเบื้องต้น คือ เป็นเครื่องที่ใช้ใน
ยามขาดแคลน เมื่อสถานการณ์ระบาดรุนแรงมากขึ้น เป็นเครื่องที่ผลิตได้ง่าย
และรวดเร็ว โดยใช้เครื่องมือที่ทางสถาบันมีอยู่ ต้องมีระบบ safety และ
คุณสมบัติตามมาตรฐาน ปัจจุบันเครื่องช่วยหายใจที่พัฒนาขึ้นมีสมบัติ ดังนี้
• ออกแบบและพัฒนา air circuit โดยใช้ proportional valve แทน
solenoid valve เพื่อสามารถควบคุมแรงดันและการไหลของอากาศใน
ระบบได้ดียิ่งขึ้น
• ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นเกรดอุตสาหกรรมหรือการแพทย์
• แยกส่วนควบคุมอากาศในส่วน (low level) ที่ใช้ไมโครคอนโทลเลอร์เป็นตัวควบคุมการท�ำงาน ออกจาก
ส่วน user interface ที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม เพื่อท�ำให้ระบบสามารถท�ำงานอยู่ได้ถ้าหากคอมพิวเตอร์
เกิดข้อผิดพลาด
3. กรณีศึกษาการน�ำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ที่บ้านบางแค
ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากงาน i-CREATe ของนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ได้แก่ เครื่อง Space Walker (เครื่องช่วยเดิน)
และ Sit to Stand (เครื่องช่วยลุกยืน) ผลงานวิจัยระบบบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและระบบเซนเซอร์อัจฉริยะส�ำหรับ
สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยของ AMED สวทช. ได้รับการคัดเลือกน�ำไปใช้ที่งาน “บ้านบางแค” ซึ่งเป็นโครงการ
ความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดย สวทช. และกรมกิจการผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัย เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่พักในบ้านบางแค

วันที่ 22 กันยายน 2563 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ
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โครงการความสัมพันธ์ไทย - เซิร์นตามพระราชด�ำริ ฯ

เซิร์น (The European Organization for Nuclear Research: CERN) ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1954 ตั้งอยู่ทางตะวันตก
เฉียงเหนือบริเวณชานเมืองเจนีวาบนพรมแดนฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ สมาชิกก่อตั้งเป็นประเทศในทวีปยุโรป จ�ำนวน
21 ประเทศ (อิสราเอลเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบแรกที่มิใช่ยุโรป) ใน ค.ศ. 2020 มีพนักงาน 3,430 คน และมีผู้มาร่วมท�ำงาน
และใช้งาน จ�ำนวน 14,232 คน จาก 926 ประเทศ/สถาบันวิจัย และ 113 เชื้อชาติ (https://home.cern/sites/home.
web.cern.ch/files/2020-05/CERN-Brochure-2020-006-Eng.pdf) หน้าที่หลักของเซิร์นคืออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้มา
ใช้เครื่องเร่งอนุภาคและโครงสร้างพื้นฐานอื่นส�ำหรับงานวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูง ในปี ค.ศ. 2019 เซิร์นได้รับงบประมาณจาก
การบริจาคราว 1,200 ล้านฟรังก์สวิส (ราว 40,000 ล้านบาท) จากประเทศซึ่งมีประชากรรวมกัน 517 ล้านคน เฉลี่ยราว 2.2
ฟรังก์สวิส (ราว 73 บาท)/คน/ปี) (https://home.cern/sites/ home.web.cern.ch/files/2020-05/CERN-Brochure2020-006-Eng.pdf) เซิร์นสิ้นสุดการท�ำงานระยะที่ 1 ของเครื่องเร่งอนุภาค LHC ระยะเวลา 3 ปี (ค.ศ. 2009 – 2013)
และระยะ 2 (มีนาคม 2015 – ตุลาคม 2018) ระยะที่ 3 เริ่มฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 2021
เครื่องเร่งอนุภาคโปรตอน (LHC: Large Hadron Collider) เส้นรอบวง 27 กิโลเมตรอยู่ในอุโมงค์ลึกใต้ผิวดิน 100
เมตร ในพรมแดนทั้งสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส เร่งโปรตอนให้มีความเร็ว 99.9999991% ของความเร็วแสงในสุญญากาศ
แต่ละล�ำโปรตอนสามารถมีพลังงานได้สูงสุดถึง 7 TeV สถานีตรวจวัดที่ส�ำคัญ 4 สถานี ได้แก่ ATLAS, CMS, ALICE, LHCb
ค่าก่อสร้างราว 4 พันล้านสวิสฟรังก์ ค่าใช้จ่ายราว 1 พันล้านสวิสฟรังก์/ปี (https://home.cern/resources/faqs/factsand-figures-about-lhc)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนเซิร์น 6 ครั้ง ระหว่าง
ปี 2543 - 2562 และทรงเป็นประธานในการลงนามกับหน่วยงานของเซิร์นและหน่วยงานของไทยทั้งหมด 7 ครั้ง และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั พิธลี งนาม ICA ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ วังสระปทุม นับเป็นครัง้ ที่ 7 ทีป่ ระทับเป็นประธาน
ในพิธลี งนามระหว่างไทยและเซิรน์ โดยการลงนาม ICA เป็นการยกระดับความสัมพันธ์จากระดับหน่วยงานเป็นระดับรัฐบาล
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

21

ผลการด�ำเนินงานปี 2563
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผลิตหนังสือเรียนฟิสิกส์
อนุภาคประกอบด้วยเนื้อหา อนุภาคมูลฐาน ประวัติการค้นพบอนุภาคมูลฐาน เช่น
โพซิตรอน มิวออน ควาร์ก และแบบจ�ำลองมาตรฐาน
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีหลักสูตรฟิสิกส์พลังงานสูง และร่วมมือกับ ALICE
ทางโครงการ ITS และ O2 กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยในประเทศไทยอย่างมี
ความก้าวหน้าที่วัดผลได้ รวมทั้งประเทศไทยโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมโครงการ ALICE ITS Upgrade ซึง่ เป็นความร่วมมือระดับนานาชาติ

หนังสือเรียนฟิสิกส์อนุภาค

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับ CMS มีอาจารย์ และนิสิต
ท�ำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อร่วมกับทาง CMS รวมถึงโครงการปริญญาเอกร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นที่เป็นสมาชิก CMS
ด้วยกัน
4. ขณะนีม้ กี ารก�ำหนดกลยุทธ์การวิจยั และพัฒนาการประยุกต์เครือ่ งเร่งอนุภาค
อิเล็กตรอนทางตรง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ด�ำเนิน
โครงการสร้างเตาสุญญากาศการเชื่อมประสานเพื่อ การสร้างชิ้นส่วนเครื่อง
เร่งอนุภาค และโครงการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นเพื่ออาบผลไม้และ
อัญมณี (และการแพทย์ในอนาคต) ม.เชียงใหม่ ด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบ
เครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นส�ำหรับปรับปรุงวัสดุและการวัลคาไนซ์ยาง
ธรรมชาติ
5. National e-Science Infrastructure Consortium เป็นความร่วมมือของ
5 พั น ธมิ ต ร: ส�ำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา

สถาบันเทคโนโลยีก�ำปงเฌอเตียล ตัง้ อยูใ่ นอ�ำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดก�ำปงธม ประเทศกัมพูชา โดยสมเด็จฮุนเซ็น
นายกรัฐมนตรีได้สนองแนวพระราชด�ำริ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณใจกลางประเทศ จ�ำนวน 45 ไร่ (ต่อมาได้ขยายเป็น
117 ไร่) เป็นพื้นที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีก�ำปงเฌอเตียลเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดย
เปิดสอนทั้งสายสามัญ (เกรด 7-12) และสายอาชีวศึกษา (เกรด 10-12) จ�ำนวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชากสิกรรม และสาขาวิชาปศุสัตว์
สถาบันเทคโนโลยีก�ำปงเฌอเตียล ชือ่ เดิม “วิทยาลัยก�ำปงเฌอเตียล” เมือ่ แรกก่อตัง้ ไม่มรี ะบบสาธารณูปโภค ทัง้ ไฟฟ้า
และนำ�้ ประปา การจัดการเรียนการสอนและการพักอาศัยจึงจ�ำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากเครือ่ งผลิตไฟฟ้าด้วยนำ�้ มันดีเซล (Diesel
Generator) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเข้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงมีพระราชด�ำริให้หา
วิธีบริหารพลังงานในสถาบันอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
ที่ผ่านมาสถาบันใช้เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน�้ำมันดีเซล จ�ำนวน 3 ตัว เปิด – ปิดสลับกันตามวันคู่ - วันคี่ และในแต่ละวัน
จะเปิด - ปิดเป็นช่วงเวลา ท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยส�ำหรับนำ�้ มันดีเซลในแต่ละเดือนเป็นหลักแสนบาท กรมราชองครักษ์ซงึ่ รับผิดชอบ
ด�ำเนินโครงการตามพระราชด�ำริทสี่ ถาบันจึงได้ปรึกษาหารือกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เพื่อด�ำเนินงานบริหารจัดการ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ได้ด�ำเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของสถาบันเทคโนโลยีก�ำปงเฌอเตียล เพื่อศึกษา

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและส�ำรวจข้อมูลปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า ทั้งหมด 10 โซน โดยท�ำการเก็บ
ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน 12
เดื อ น (มกราคม - ธั น วาคม 2556) พบว่ า
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน 363 กิโล
วัตต์-ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น กลางวัน (06.0018.00 น.) 235 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (ร้อยละ 65)
และ กลางคืน (18.00-06.00 น.) 128 กิโล
วั ต ต์ - ชั่ ว โมง (ร้ อ ยละ 35) ซึ่ ง ได้ น�ำข้ อ มู ล
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลปริมาณการใช้
ไฟฟ้ า ของโหลดพลั ง งานนี้ ไ ปประกอบการ
ออกแบบขนาดและการท�ำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะติดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีก�ำปงเฌอเตียล มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเกินกว่าที่ออกแบบไว้ 40-50% ปัจจุบัน
ทางสถาบันสามารถใช้ไฟฟ้าจากสายส่งก�ำลังมาถึงแล้ว คณะท�ำงานได้วางแผนปรับปรุงระบบฯ ให้สามารถเชือ่ มต่อไฟฟ้าจาก
สายส่งภายนอกเข้ากับระบบไฟฟ้าของสถาบัน เพื่อท�ำงานร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ก่อนกลางปี 2562
และคาดว่าจะเลิกใช้แบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งยนต์ก�ำเนิดไฟฟ้าจากดีเซล เนือ่ งจากเสือ่ มสภาพจากการใช้งานและทางสถาบันเริม่
มีไฟฟ้าจากภายนอกเข้ามายังสถาบันแล้ว โดยทางสถาบันจะมีการจัดแบ่งเขต (Zoning) การใช้ไฟฟ้าใหม่ โดยไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น ส่วนไฟฟ้าจากสายส่งจะใช้เพื่อกิจการอื่นๆ
ปัจจุบันผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนของสถาบันเทคโนโลยีก�ำปงเฌอเตียลกว่า 1,500 คน ได้รับประโยชน์จาก
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้กิจกรรมทางการศึกษาด�ำเนินไปอย่างราบรื่น และยัง
สามารถดูแลและบ�ำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีการสอนเรื่องนี้ในหลักสูตรการเรียนการสอน
อีกทั้งยังมีการอบรมทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การออกแบบการใช้งานและการบ�ำรุงรักษา ให้แก่ครูของสถาบันด้วย

ผลการด�ำเนินงานปี 2563
1. ระบบ PV Hybrid System (โซลาร์เซลล์
126 kW+แบตเตอรี่ 180 kWh+ เครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้าดีเซล 100 kW) ได้ถูกใช้งาน
เพื่ อ จ่ า ยไฟฟ้ า ให้ กั บ สถาบั น ตั้ ง แต่ ป ี
พ.ศ. 2557 จนกระทั่งปัจจุบัน
2. ระบบได้เปิดท�ำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
เมือ่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนิน ทรงเปิดระบบและพระราชทานให้กับสถาบันฯ
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559 หลังท�ำงานมาแล้วตั้งแต่กันยายน 2557

เสด็จพระราชด�ำเนิน ทรงเปิดระบบและ
พระราชทานให้กบั สถาบันอย่างเป็นทางการ
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
3. เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
และคณะท�ำงานจาก สวทช. ได้เข้าเยี่ยม
ติ ด ตามการท�ำงานของระบบดั ง กล่ า ว
ณ สถาบั น พบว่ า มี ไ ฟฟ้ า จากสายส่ ง
ภายนอกเข้าถึงแล้ว ซึง่ บางพืน้ ทีข่ องสถาบัน
ยั ง ใช้ ไ ฟฟ้ า จากระบบผลิ ต กระแสไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV
การตรวจติดตามงานระบบที่สถาบันเทคโนโลยีก�ำปงเฌอเตียล
เมื่อ 8 มกราคม 2563
Hybrid System) แต่บางพืน้ ทีใ่ ช้ไฟฟ้าจาก
สายส่ง
4. ผลการส�ำรวจและหารือกับทางสถาบัน พบว่าแบตเตอรี่บางส่วนเริ่มช�ำรุด ท�ำให้ระบบไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้กับ
สถาบันได้เต็มที่ คณะท�ำงานจาก สวทช. จึงได้หารือร่วมกับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราช
อาณาจักรกัมพูชา กระทรวงต่างประเทศและสถาบัน จนได้ขอ้ สรุปว่าสมควรปรับปรุงให้เป็นระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ต่อกับระบบจ�ำหน่าย (PV Grid Connected System) ซึง่ สามารถท�ำงานร่วมกับไฟฟ้าจากสายส่งภายนอก โดยมีเครือ่ ง
ก�ำเนิดไฟฟ้าดีเซลท�ำหน้าที่สนับสนุนในกรณีที่ไฟฟ้าจากภายนอกจ่ายไฟฟ้าไม่ได้
5. ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา สวทช. ได้รับ
งบประมาณ 3,676,346 บาท จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเดือนมีนาคม
2563 ให้ด�ำเนินการออกแบบ ปรับปรุงจากระบบเดิมให้เป็นระบบใหม่ ซึ่งได้ด�ำเนินการปรับปรุงระบบแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563 และระบบใหม่ได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
6. คณะท�ำงานจากฝ่ายไทยร่วมกับ สวทช. ได้ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารและจัดการการใช้ไฟฟ้าของสถาบันฯ
ในการให้ค�ำปรึกษาการดูแลรักษาระบบทาง Online โดยคณะกรรมการฯ จากสถาบันเป็นผูด้ แู ล และเป็นผูล้ งมือปฏิบตั ิ
ซึ่งที่ผ่านมาสามารถตรวจสอบ ดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
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โครงการน�ำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�ำหรับชุมชน
ชายขอบ (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด. และ สพฐ.) ในพืน้ ทีโ่ ครงการตามพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด�ำเนินงานมาเป็นระยะที่ 3 นับตัง้ แต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั
ระยะที่ 1 ปี 2551 - 2554 มีเป้าหมายเพือ่ ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังไฟฟ้าสูงสุด 480 วัตต์
(Wp) ส�ำหรับการใช้งานอุปกรณ์ในแต่ละวันประมาณ 1.5 หน่วย (กิโลวัตต์/ชั่วโมง) ส�ำหรับการใช้งานโทรทัศน์เพื่อรับการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใช้หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องเล่น VCD เครื่องขยาย
เสียงและวิทยุสอื่ สารได้ โดยติดตัง้ ให้กบั ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาจ�ำนวน 36 แห่ง (สังกัด สพฐ. จ�ำนวน 12 แห่ง และ
สังกัด กศน. จ�ำนวน 24 แห่ง) และรายงานสถานภาพการใช้งานด้วยวิธีการรายงานด้วยกระดาษและส่งให้กับหน่วยงานต้น
สังกัดเพื่อส่งต่อมายัง สวทช.
ระยะที่ 2 ปี 2555 – 2558 สวทช. เริ่มด�ำเนินโครงการต่อเป็นระยะที่ 2 มีพื้นที่รับผิดชอบเป็นโรงเรียนในสังกัด กศน.
(23 แห่ง) และ ตชด. (1 แห่ง) จ�ำนวน 24 แห่ง ในระยะที่ 2 นี้ สวทช. ให้ความสนใจเรื่องการติดตามการใช้งานด้วยระบบ
โทรมาตรเพือ่ แก้ปญ
ั หาเรือ่ งการบ�ำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตัง้ อุปกรณ์ทวนสัญญาณ (Repeater)
ส�ำหรับใช้งานระบบโทรมาตร (Telemetry) เพือ่ ติดตามสภาพการใช้งานของระบบผลิตไฟฟ้าจ�ำนวน 8 แห่ง ควบคูไ่ ปกับการ
รายงานด้วยกระดาษแบบเดิม พบว่า การรายงานด้วยกระดาษไม่มีความสม�่ำเสมอและมีจ�ำนวนผลการรายงานลดลงทุกปี
และระบบโทรมาตรสามารถใช้งานได้ดีเฉพาะจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น
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ระยะที่ 3 ปี 2559 - 2562 (มีนาคม) ปรับชื่อโครงการเป็น “โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�ำหรับชุมชนชาย
ขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนงบประมาณเป็นจ�ำนวนเงิน 72,842,000
บาท (งบเบิกจ่ายแทนกัน) มีพื้นที่น�ำร่องสังกัดกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน จ�ำนวน 11 แห่ง สังกัดศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง จ�ำนวน 8 แห่ง และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 1 แห่ง ในระยะ
นี้มีการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการด้านการใช้งาน เลือกใช้เทคโนโลยีเป็นระบบที่พึ่งพา
ตนเองได้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทุรกันดารแห้งแล้งในฤดูร้อน และอับชื้นในฤดูฝน มีความทนทาน ดูแลรักษาง่าย เคลื่อน
ย้ายสะดวก มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่นแบบผสมผสานเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบส�ำรอง และมีระบบโทรมาตร
(Telemetry) ที่แสดงสถานะการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้ไฟฟ้าแบบ Online Report
ในปี 2563 - 2568 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 7,975,000 บาท เพื่อด�ำเนินการ
ขยายผล 2 แห่ง คือ รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก และศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด
จ.ตาก และในปีงบประมาณ 2564 ส�ำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมการลดความเหลื่อมล�้ำสู่ “ความปกติใหม่” ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเงินทั้งสิ้น 3,178,200 บาท
ในระยะที่ 3 นี้ ทางโครงการฯ มีเป้าหมายที่ส�ำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาและติดตั้งระบบไอซีที คือ การสร้างระบบ
การบริหารจัดการและการดูแลรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกันเพื่อ
สร้างความยั่งยืนให้กับโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรหลักที่ส�ำคัญ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (จ�ำกัด) มหาชน โดยทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้งานและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะอาชีพต่อไป

ผลการด�ำเนินงานปี 2563
1. ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ). และ บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วสิ (จ�ำกัด) มหาชน ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามตรวจสอบการใช้งานและการบ�ำรุงรักษาระบบในโรงเรียนของโครงการ
จ�ำนวน 21 แห่ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563 และกิจกรรมอบรมครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
“การบ�ำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและโทรมาตรเพื่อความยั่งยืน”
2. ระบบพลังงานไฟฟ้าและการงานใช้อินเทอร์เน็ตแบบรายเดือนตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้

การลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการใช้งานและการบ�ำรุงรักษาระบบในปี 2563

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
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3. มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ตชด. ด้านการประยุกต์ไอซีทีผ่านออนไลน์ระหว่าง เดือนพฤษภาคม
2563 - มิถุนายน 2563 ให้กับครูผู้สอนช่วงการระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เพื่อให้สามารถปรับตัวในการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มูลนิธิฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมูลนิธิ รร.ตชด. ร่วมกันจัดกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะชีวิตและการอาชีพด้านการออกแบบแบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พื้นที่น�ำร่อง : โรงเรียน
ตชด. เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานทรัพย์ จ�ำนวน 100,000 บาท
ให้กบั โรงเรียนเพือ่ น�ำไปซือ้ เครือ่ งมือในการด�ำเนินการในระยะเริม่ ต้น ทางโรงเรียนได้ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและจัดจ�ำหน่าย
ช่วงเทศกาลปีใหม่

กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและการอาชีพ

5. การติ ด ตามการใช้ ง านระบบ Telemedicine ระหว่ า ง
โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก กับ รพ.สต.กาหม่าผาโด้
อ.ท่ า สองยาง พบว่ า สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต เสถี ย รดี แ ละ
ปริมาณการใช้งานมีไม่มาก เนื่องจากหลังการติดตั้งระบบ
ได้ไม่นานมีถนนเข้าถึงสามารถเดินทางได้สะดวกขึ้น ผู้คน
ส่วนใหญ่จึงเลือกการเดินทางเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
ท่าสองยาง จากการหารือร่วมกับผูอ้ �ำนวยการ รพ.ท่าสองยาง
(นายแพทย์ ธ วั ช ชั ย ยิ่ ง ทวี ศั ก ดิ์ ) และสาธารณสุ ข อ�ำเภอ
ท่าสองยาง สรุปคือให้ย้ายอุปกรณ์จาก รพ.สต.กาหม่าผาโด้
ไปยัง รพ.สต. แม่เหว่ย อ.ท่าสองยาง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร และปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์

การติดตามการใช้งานระบบ Telemedicine

6. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “สอนท�ำหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง LED แบบพึ่งพาตนเอง”
ซึ่งองค์ประธานมีพระราชกระแสให้ท�ำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ชาวบ้านได้ประโยชน์จะได้มีแสงสว่างในการใช้ประโยชน์
ท�ำกิจกรรมในครัวเรือน นักเรียนจะได้มีแสงสว่างท�ำการบ้านและอ่านหนังสือ โดยในปี 2564 จะด�ำเนินการเพิ่มเติมอีก
120 ครัวเรือน
7. ในปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อขยายผลของโครงการฯ เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง จ�ำนวน
3,987,500 บาท
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โครงการจัดการน�้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี
ตามพระราชด�ำริฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสในการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครัง้ ที่ 2/2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี มีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยาก�ำจัดศัตรูพืช
จากสวนยางพารา ท�ำให้โรงเรียนจ�ำเป็นต้องซื้อน�้ำขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรหาทางให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยที่ผ่านมามีการจัดประชุม
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ มีการติดตามตรวจเยีย่ มโรงเรียนเพือ่ รับทราบปัญหา โดยมีหน่วยงานความร่วมมือในการด�ำเนิน
งาน ได้แก่ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค สวทช.) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (นาโนเทค สวทช.) ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค ชุมชนบ้านเทพภูเงิน และกรมอนามัยสามารถสรุปผลการ
ด�ำเนินงานตั้งแต่ะระยะที่ 1 – 4 ดังแสดงในภาพ
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ผลการด�ำเนินงานปี 2563
1. ผลการด�ำเนินงานน�้ำอุปโภคและบริโภค
•

โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน และ
ชุมชนพื้นราบรอบ รร. ตชด. จ�ำนวน 30 แห่ง มีแหล่ง
น�้ำบาดาล และระบบประปาส�ำเร็จรูป เพื่อใช้ในการ
อุปโภค และบริโภค เพียงพอแล้ว โดยมีบ่อน�้ำบาดาล
พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก จ�ำนวน 1 บ่อ มีความลึก
57 เมตร ระดับน�้ำปกติ 10 เมตร ปริมาณน�้ำที่สามารถ
พัฒนาได้ประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ
ระบบประปาส�ำเร็จรูปมีก�ำลังผลิต 250 ลิตร/ชั่วโมง
ซึ่งสามารถผลิตน�้ำได้เพียงพอต่อ ความต้องการของ
โรงเรียน และ ชุมชน ซึ่งมีความต้องการใช้น�้ำในการ
อุปโภค และบริโภค โดยประมาณ 3 ลูกบาศก์เมตร
ต่ อ วั น (กรมทรั พ ยากรน�้ ำ บาดาลด�ำเนิ น งานด้ ว ย
งบประมาณทั้งหมด 1,809,345 บาท)

•

ผลการตรวจคุณภาพน�้ำบริโภคของโรงเรียนผ่านตาม
เกณฑ์กรมอนามัย
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อาคารบ้านน�้ำดื่มพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน�้ำ
ระบบ Ultra Filtration (UF) ก�ำลังการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง

2. ด�ำเนินงานโครงการสมุนไพรรักษ์นำ�้ Herbs for Healthy Water (จัดท�ำโดย ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
แห่งชาติ สวทช. ได้รับงบประมาณ 1.5 ล้านบาทจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.))
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
•

สร้างต้นแบบการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วมในการดูแลแหล่งต้นน�ำ้ ชุมชน ให้สะอาดปราศจากสารปราบศัตรูพชื เพือ่ ใช้
เป็นน�้ำบริโภคของโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน บ้านเทพภูเงิน

•

วิจัยและพัฒนารูปแบบการใช้วิทยาศาสตร์ในการจัดการการปลูกสมุนไพรปลอดภัยครบวงจร ได้แก่ ขมิ้น
เป็นไม้ชั้นล่างในสวนยางพารา ปกคลุมหน้าดิน ลดการเจริญของวัชพืชผิวดิน และการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อสร้างรายได้ และแรงจูงใจในการท�ำเกษตรแบบปลอดภัย
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของชุมชนจาการปลูกขมิ้นที่ควรจะต่อยอดเรื่องตลาดต่อไป
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โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ในต่างประเทศหลายแห่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษา โดยเป็น
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ปีละ 3 ทุน ในสาขาวิชาต่าง ๆ (สาขาที่ให้จะแตกต่างกันในแต่ละปี) อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการจัดการ
(Management Science) และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Economics) เป็นต้น
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนั ยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ปีละ 2 - 5 ทุน
3. มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
(หลักสูตร 1 ปี) สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีละ 2 ทุน
4. มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) – พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ทูลเกล้าฯ
ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขานาโนเทคโนโลยี ปีละ 5 ทุน และทุนวิจัยหลังปริญญาเอกให้แก่นักวิจัย
ปีละ 5 ทุน เป็นระยะเวลา 4 ปี
5. สถาบันเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ปีละ 3 ทุน ในสาขา Data Science, Energy System, Materials Science
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6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ทูลเกล้าฯ ถวาย
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีละ 3 ทุน ในสาขาที่เกี่ยวกับ Industry 4.0 ได้แก่ Data Science, Artificial
Intelligence, Robotics Additive Manufacturing
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ
รับพระราชทานทุนการศึกษาฯ ซึง่ ด�ำเนินการภายใต้มลู นิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น โดย
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ผูแ้ ทนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทีท่ ลู เกล้าฯ ถวายทุน
ผูแ้ ทนจาก สวทช. ส�ำนักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น เมือ่ คัดเลือกแล้ว
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก น�ำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) มีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน ทั้ง 6 แห่ง จ�ำนวนทั้งสิ้น 80 คน ส�ำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ เช่น บริษัทเอกชน ธนาคาร
องค์กรระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 47 คน อยู่ระหว่างก�ำลังศึกษาจ�ำนวน 29 คน และลาออกจากการเป็น
นักศึกษาจ�ำนวน 4 คน ดังแสดงในตารางสถานะการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ตารางสถานะการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จ�ำนวนนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา
และประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ /
องค์กรระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัย

ศึกษาต่อ

อยู่ระหว่างหางาน

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
นักศึกษาที่ นักศึกษาที่ นักศึกษา
ส�ำเร็จการ ก�ำลังศึกษา อื่นๆ (เช่น
ศึกษา (คน)
(คน)
ลาออก

บริษัทเอกชน

สถาบันการศึกษาที่
จ�ำนวนผู้
ปีที่เริ่ม
ทูลเกล้าฯ ถวายทุน
ได้รับทุน
(พ.ศ.)
พระการศึกษา
(คน)

1. XJTU

2554

25

7

3

2

6

1

19

6

0

2. NTU

2556

18

3

0

5

1*

1

10

7

1

3. UCD

2558

13

5

2

0

2

-

9

4

0

- ทุน ป.เอก

2558

10

1

0

0

1

-

2

5

3

- ทุนวิจัยหลัง ป.เอก

2558

7

0

3

4

0

-

7

0

0

5. SkolTech

2562

7

0

0

0

0

-

0

7

0

6. SUTD

2564

0

0

0

0

0

0

0

-

0

80

16

8

9

12

2

47

29

4

4. SKKU

รวม
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ผลการด�ำเนินงานปี 2563
1.

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาปี 2563
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาพระราชทานปี 2563 จัดขึน้ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาใหม่รบั ทราบบทบาทหน้าที่
แนวทางปฏิบัติในฐานะนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน มีความเข้าใจอันดีถึงแนวทางการด�ำเนินโครงการ
ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้มูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริฯ นอกจากนี้ นักศึกษาทีไ่ ด้รบั พระราชทานทุนการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย
ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ทไี่ ด้รบั ระหว่างศึกษา รวมถึงแลกเปลีย่ นความรูจ้ ากการเป็นนักศึกษาทุน ร่วมสร้างเครือข่าย
ระหว่างนักศึกษาทุน และร่วมน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 26 คน ดังนี้
(1) นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 12 คน ประกอบด้วย
- นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน จ�ำนวน 3 คน
- นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ จ�ำนวน 1 คน
- นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ จ�ำนวน 4 คน
- นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย จ�ำนวน 4 คน
(2) นักศึกษาทุนรุ่นพี่ จ�ำนวน 9 คน ประกอบด้วย
- นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน จ�ำนวน 3 คน
- นักศึกษาทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนั ยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ จ�ำนวน 2 คน ผ่านระบบ
ประชุมออนไลน์
- นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ จ�ำนวน 1 คน ผ่านการ
บันทึกเป็นเทปวิดีโอ
- นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย จ�ำนวน 3 คน ผ่านระบบ
ประชุมออนไลน์
(3) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 5 คน
- เจ้าหน้าทีส่ �ำนักงานประสานงานมูลนิธอิ านันทมหิดล จ�ำนวน 2 คน (มาร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลนักศึกษา
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล)
- เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สวทช. จ�ำนวน 3 คน

การปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2563 เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 ณ สวทช.
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2. การน�ำนักศึกษาเข้าเฝ้า ฯ กราบบังคมทูลลา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริฯ น�ำนักศึกษา
ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาปี 2563 และนักเรียนทุน ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ปีงบประมาณ 2562
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สถาบันเทคโนโลยีสโกลโกโว และมหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน เมื่อวันที่
17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

รายนามนักศึกษาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
1. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
		 1) นายณภัทร ตรงนุกุล		 2) นางสาวน�้ำริน เรืองงาม
		 3) นางสาวเบญญาภา สุขะชีวานนท์
2. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
		 1) นางสาวสโรชา สภาสกุลวนิช
3. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน
		 1) นางสาวปุญญิศา แสงปรีชารัตน์		 2) นายกิตติคุณ วงศ์ทองทิว
		 3) นายศุภกฤต เลิศอัชฌาสัย		 4) นางสาวสินีนาฏ อยู่เกตุ
4. นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว
		 1) นางสาวจิราพัชร คงทอง		 2) นางสาวสุภารัตน์ ศรีฟ้า
		 3) นางสาวญาฑิภา ชาลีณัฐวุธ		 4) นายณัชวัตร ไฝจู
5. นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
		 1) นายปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์		 2) นางสาวปัณณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์
		 3) นายภัทรพล หลักแหลม		 4) นางสาวกนกพร เลิศเดชาภัทร
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

35

36

รายงานประจำ�ปี 2563

ตัวอย่างโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
และพัฒนาผู้ด้อยโอกาส

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี

มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด�ำเนินงานโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการศึกษาให้กับเยาวชนที่
ได้บรรพชา และส่งเสริมการน�ำไอซีทีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมตามความพร้อมของโรงเรียน ทั้งนี้
จากประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชด�ำรัส ให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ ด�ำเนินกิจกรรม/จัดท�ำบทเรียน
ออนไลน์หรือสื่อภาษาบาลี เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นช่องทาง
หนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน เป็นสื่อเสริมส�ำหรับพระภิกษุ สามเณรได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนได้ต่อไป
มูลนิธฯิ ได้ประสานความร่วมมือกับ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แม่กองบาลีสนามหลวง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและมีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสาร
และการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์ ร่วมกัน
พัฒนาบทเรียนออนไลน์และสือ่ ส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาบาลีขนึ้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาบาลี ช่วยแก้
ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน ให้พระภิกษุสามเณรสามารถเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เรียนรู้ง่าย สะดวก น่าสนใจ
และสามารถน�ำสือ่ ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ไปใช้อย่างสะดวก โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็น พระภิกษุสามเณรในกลุม่ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญ กลุม่ หลักสูตรบาลีสนามหลวง นักเรียนทีเ่ ตรียมสอบ PAT 7.6 ภาษาบาลี กลุม่ การเรียนบาลีตามอัธยาศัย ตลอด
จนผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ�ำ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาบาลีจะจัดท�ำในรูปแบบวิดโี อทีส่ อนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภาษาบาลี รวมทัง้ มีแบบฝึกหัด
แบบทดสอบ เอกสารประกอบการเรียนทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการเรียนได้ตามอัธยาศัย และมีชอ่ งทางการเผยแพร่ให้กลุม่ เป้าหมาย
เข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทาง Social Media ได้แก่ เว็บไซต์ YouTube Facebook ตลอดจนเปิดเป็นหลักสูตรให้สามารถเรียน
ในระบบ MOOC (Massive Open Online Course) ซึ่งหากเรียนจบตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดก็สามารถได้รับใบประกาศ
รับรองได้ต่อไป ดูเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.pali-online.in.th
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ผลการด�ำเนินงานปี 2563
1. แต่งตั้งคณะท�ำงาน 2 ชุด
1.1 คณะท�ำงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เพือ่ ออกแบบระบบการเรียนออนไลน์ และการพัฒนาสือ่ ส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาบาลี ประกอบด้วย (1) ทีป่ รึกษา
คณะท�ำงาน (2) คณะท�ำงานก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสือ่ ส่งเสริมการเรียน
รู้ภาษาบาลี และ (3) คณะท�ำงานด้านเทคนิค
1.2 คณะท�ำงานด้านวิชาการ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์
2564 : เพือ่ ร่วมจัดท�ำและตรวจสอบความถูกต้อง
ของบทเรียนในรูปแบบวิดีโอและเนื้อหา ซึ่งเผย
แพร่ในเว็บไซต์ และระบบ MOOC รวมทั้งตรวจ
สอบความถูกต้องของแบบฝึกหัด แบบทดสอบ
และแนวทางการประเมิ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ใบ
ประกาศนียบัตรออนไลน์ และ/หรือ การเทียบโอน
การเรียน และ ร่วมตอบค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เรียนภาษาบาลีที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และใน
ระบบ MOOC

การประชุมคณะท�ำงานด้านวิชาการ ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
วันที่ 16 มีนาคม 2564

2. หน่วยงานเครือข่าย และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ในการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสือ่ ส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาบาลี มีหน่วยงานเครือข่ายความร่วม
มือในการด�ำเนินงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ประสานความร่วมมือในการด�ำเนินงานและได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่
เพือ่ ร่วมกันจัดท�ำและเผยแพร่บทเรียน และด�ำเนินงานเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนต่อไป มีหน่วยงานความร่วมมือรวม 6 แห่ง
ได้แก่ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส�ำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. ผลิตวิดีโอและการเผยแพร่บทเรียนออนไลน์
ในปี 2563 สามารถผลิตวิดีโอได้จ�ำนวน 65 ตอน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จึงผลิต
บทเรียนได้น้อยกว่าแผนงานที่ก�ำหนด จึงได้ปรับแผน
และขยายระยะเวลาในการผลิตวิดีโอคาดว่าจะผลิตได้
เสร็จภายในปี 2564 ส�ำหรับวิดีโอที่ผลิตแล้วได้เริ่ม
ทยอยเผยแพร่ตงั้ แต่เดือนธันวาคม 2563 อย่างต่อเนือ่ ง
ประมาณ 3-5 ตอนต่อสัปดาห์

กระบวนการถ่ายท�ำวิดีโอ จะมีการเตรียมเนื้อหาก่อนถ่ายท�ำ /
ระหว่างถ่ายท�ำจะมีทีมวิชาการร่วมตรวจความถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง
จะปรับแก้ทันที / และหลังถ่ายท�ำจะมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของวิดีโอก่อนอีกครั้งก่อนเผยแพร่

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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4. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.pali-online.in.th
•
•
•

เว็บไซต์จะน�ำเสนอบทเรียนออนไลน์วิชาบาลีไวยากรณ์ และ บาลีแปลพระธรรมที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว แพร่ผ่าน
เว็บไซต์สัปดาห์ละ 3 - 5 ตอน อย่างต่อเนื่อง
วิดีโอทีน�ำเสนอในเว็บไซต์ แต่ละตอนจะมีไฟล์เนื้อหาและแบบฝึกหัดประกอบในวิดีโอ สามารถดาวน์โหลด
บทเรียนไว้ดูย้อนหลังได้
มีการเก็บสถิติการดูวิดีโอและการ โดยในเดือนธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Visitors)
5,578 คน และมีการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ (Visits) 19,484 ครั้ง

5. จัดท�ำ facebook เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่บทเรียนออนไลน์
https://www.facebook.com/PaliOnline2020

เว็บไซต์ pali-online.in.th ตัวอย่าง
เนื้อหา และการเก็บสถิติการเข้าชม
ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์
ผ่าน Facebook

6.

จัดท�ำ SPOT ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ภาษาบาลี 2 คลิป ดังนี้

SPOT ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
https://pali-online.in.th/introduction
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เผยแพร่ในรายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย
ตอน โครงการพัฒนาบทเรียนและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี
ออนไลน์ ออกอากาศทางช่อง 9 ในวันที่ เวลา 20.15 น.
http://nstdachannel.tv/20210112-palangvit

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมด�ำเนิน
งาน “โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผูป้ ระกอบการรุน่ เยาว์ดา้ นนวัตกรรมอาหาร” โดยจะต่อยอดการพัฒนาครูและ
เยาวชนในชนบท ที่มีพื้นฐานด้านอีคอมเมิร์ซ รวมถึงเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาเรื่องสะเต็มศึกษาแล้ว ให้มีความรู้และความ
สามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนความรู้ทางธุรกิจ เพื่อน�ำมาบูรณาการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมอาหารที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น�ำนวัตกรรมมาผลิตเป็นสินค้าของโรงเรียน ตลอดจนมีโอกาสเข้าร่วมเวทีแข่งขันด้านอาหาร
ด้านการเป็นผูป้ ระกอบการ และสามารถใช้ผลงานทีท่ �ำ เป็น Portfolio ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้าน Food
Science / Food Technology / Food Engineering ด้วยรอบ Portfolio หรือโควตาพิเศษ โดย สวทช. จะท�ำงานร่วมกับ
พันธมิตร เช่น มหาวิทยาลัยเครือข่ายของ Food Innopolis และภาคเอกชน เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาเยาวชนในชนบท และบ่ม
เพาะเยาวชนให้มีความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศต่อไป มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. พัฒนาครูและนักเรียนให้มคี วามรูด้ า้ นนวัตกรรมอาหารและการเป็นผูป้ ระกอบการ โดยใช้กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ กระบวนการสะเต็มศึกษา
2. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร และ/หรือ ต่อยอดนวัตกรรมอาหาร จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา และส่งเสริมให้โรงเรียนน�ำนวัตกรรมดังกล่าวมาผลิตเป็นสินค้าของโรงเรียนจ�ำหน่ายผ่าน
ช่องทางอีคอมเมิร์ซ
3. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่เข้าโครงการฯ เข้าร่วมเวทีการแข่งขันด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ต่างๆ
อาทิ โครงการ Thailand Innovation Awards (จัดโดย ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) โครงการ Food Innopolis
Innovation Contest (จัดโดย สวทช.) โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards (จัดโดย ธนาคารกรุงไทย)
เพื่อส่งเสริมเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
4. ส่งเสริมให้นกั เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการทีม่ ผี ลงานการประกวดในเวทีตา่ งๆ ได้น�ำผลงานไปใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยด้าน Food Science / Food Technology / Food Engineering ด้วยรอบ Portfolio หรือโควตา
พิเศษ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ผลการด�ำเนินงานปี 2563
1. จัดค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ 2020
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนเกีย่ วกับการสร้างแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมอาหารเบื้องต้น การสร้างนวัตกรรมอาหารโดยอาศัย
แบบจ�ำลองทางธุรกิจ และจัดท�ำร่างข้อเสนอโครงการเพื่อเตรียม
ความพร้อมส่งผลงานเข้าประกวด (Food Innopolis Innovation
Contest) ได้ต่อไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 56 จาก 9 โรงเรียน
(ครู 11 คน, นักเรียน 45 คน)

กิจกรรมค่ายจุดประกายนวตกรอาหารรุ่นเยาว์ 2020
ที่ มรท.ธัญบุรี

2. สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2020 (ออนไลน์)
เรื่อง นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารส�ำหรับชีวิตแห่งอนาคต (Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2020 : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation) จัดโดย Food
In nopolis สวทช. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนและครูให้มีความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมค่ายจุดประกาย
นวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ 2020 ในประเด็นด้านนวัตกรรมอาหาร และการเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้แนวคิด Design
Thinking วางรากฐานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ 2020 สร้างสรรค์
ผลงานเข้าร่วมการประกวด ในงาน Food Innopolis Innovation Contest มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 56 คน จาก
9 โรงเรียน (ครู 11 คน, นักเรียน 45 คน)
3. สนับสนุนให้นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีระดับประเทศ Food Innopolis Innovation Contest
2020/2021 จัดโดย Food Innopolis สวทช.
• มีอาจารย์จาก มทร.ธัญบุรี เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ค�ำปรึกษาในการตรวจแก้ไขเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
• มีนักเรียนที่เข้าโครงการฯ 8 ทีม ส่งผลงานเข้าประกวดในรุ่น Fly Weight ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบว่า มีผลงานได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ 2 ทีม (12 คน จาก 2 โรงเรียน) และติดทีมส�ำรอง 1 ทีม (6 คน จาก
1 โรงเรียน) โดยแต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียน 5 คน และครูทปี่ รึกษา 1 คน จากผลงานรุน่ Fly Weight ทีส่ ง่ ประกวด
ทั้งหมด 16 ทีม รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ และติดส�ำรอง ดังนี้
1) โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน ผลงาน Crispy-FU
ผ่านเข้ารอบประเภท FOOD HERITAGE
2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน ผลงานชื่อ
ฮุยคังไก
ผ่านเข้ารอบประเภท FUTURE LIFESTYLE
3) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั จ.เชียงราย ผลงาน Yell
coffresh ติดส�ำรองประเภท FUTURE LIFESTYLE
(อยู่ระหว่างด�ำเนินการประกวด จะตัดสินผลงานใน
เดือนพฤษภาคม 2564)
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ผลงานผลงาน ฮุยคังไก
โรเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
จ.น่าน

ผลงาน Crispy-FU
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ด KidBright ส�ำหรับนักเรียนพิการ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริฯ ร่วมกับเนคเทค สวทช. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่ง
ด้วยบอร์ด KidBright ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ
การเคลื่อนไหวของโรงเรียน น�ำร่องที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 โดยเริ่มจาก 6 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาทุง่ มหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสาร
สุนทร โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และขยายผลอีก
4 โรงเรียนในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ โรงเรียนศรีสงั วาลย์เชียงใหม่
และโรงเรียนศรีสงั วาลย์ขอนแก่น รวมมีโรงเรียนน�ำร่องทีเ่ ข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 10 โรงเรียน โดยมีนายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ
ทีป่ รึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาของโรงเรียนในชนบท ของมูลนิธฯิ และคณะ พร้อมทัง้ ดร.เสาวลักษณ์
แก้วก�ำเนิด หัวหน้าโครงการวิจยั พัฒนาบอร์ด KidBright เนคเทค ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมและให้ค�ำปรึกษาในการด�ำเนิน
โครงการ ในปี พ.ศ. 2563 ได้มกี ารจัดอบรมเพือ่ ต่อยอดความรูใ้ นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมมิง่ ด้วยบอร์ด
KidBright ให้แก่ครูและนักเรียนพิการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดท�ำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกล
เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในงาน Show and Share 2020 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด�ำริฯ ดังนี้

ผลการด�ำเนินงานปี 2563
1. จัดอบรมพัฒนาครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการ
เคลื่อนไหว รวมจ�ำนวน 3 ครั้ง ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมออนไลน์ ดังนี้
• จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “KidBright IoT” ระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผา่ นระบบ
Webex เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้บอร์ด KidBright ควบคุมการเพาะถั่วงอกจาก
เมล็ดถั่วเขียวและสั่งงานด้วย IoT ผ่านบอร์ด KidBright

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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• จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “KidBright กับ
Data Science เบื้องต้น” ระหว่างวันที่ 25 – 28
กันยายน 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร สวทช.
ปทุมธานี เป็นการต่อยอดความรูท้ ไี่ ด้จากการอบรม
KidBright IoT เพือ่ ให้ครูและนักเรียนพิการได้เรียน
รู้การน�ำผลการทดลองที่ได้จากการอบรมที่ผ่านมา
ไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์รว่ มกับ
บอร์ด KidBright

การอบรม “KidBright IoT กับ Data Science”

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อประกอบการจัดท�ำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกล
ฝังตัว” ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ปทุมธานี
2. การเข้าร่วมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
นักเรียนพิการจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระ
ราชูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิ
อนุเคราะห์คนพิการฯ และโรงเรียนศรีสงั วาลย์เชียงใหม่ ได้สง่ ผลงานโครงการสิง่ ประดิษฐ์สมองกลฝังตัวเข้าร่วมประกวด
ในงาน “Show & Share 2020: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” แบบออนไลน์ ในวันที่ 11 กันยายน 2563 จ�ำนวน 14
โครงงาน ประกอบด้วยโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 5 โครงงาน และโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ�ำนวน 9 โครงงาน โดยโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง จาก
โครงงาน “เครือ่ งเตือนอัคคีภยั ในบ้านส�ำหรับคนหูหนวก” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนผลงานอืน่ ๆ ได้รบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง

โครงงาน “เครื่องเตือนอัคคีภัยในบ้านส�ำหรับคนหูหนวก”
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

โครงงาน “Cleaner Robot”
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
รางวัลระดับเหรียญเงิน

3. การขยายผลการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ด KidBright โดยน�ำไปจัดการเรียนการสอนในวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิชาวิทยาการค�ำนวณ หรือวิชาออกแบบเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย และบางโรงเรียนน�ำไปจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมชุมนุมตามที่นักเรียนสนใจ นอกจากนี้ได้มีการจัดแข่งขัน
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การประกวดหุ่นยนต์ KidBright การแสดงผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และงานเปิด
บ้านวิชาการของโรงเรียน ตัวอย่างเช่น
• โรงเรียนโสตศึกษาทุง่ มหาเมฆได้น�ำบอร์ดสมองกล KidBright มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการ
ค�ำนวณให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โดยให้นักเรียนรู้จักการเขียนโค้ด
การสร้างโปรแกรมทีจ่ ะใช้สงั่ งานอุปกรณ์ตา่ งๆ การใช้ค�ำสัง่ คอมพิวเตอร์ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการสร้างชิน้ งานเพือ่ ท�ำ
โครงงานต่อไป
• โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรนี �ำบอร์ดสมองกล KidBright มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการ
ค�ำนวณ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 โดยสอนการเขียนโค้ดในการสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการสร้างชิ้นงานเพื่อท�ำโครงงาน
• โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรน�ำบอร์ด KidBright มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีให้แก่นกั เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
• โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่และโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศน�ำบอร์ดสมองกล
KidBright มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการค�ำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• โรงเรียนศรีสงั วาลย์ของมูลนิธอิ นุเคราะห์คนพิการฯ น�ำบอร์ดสมองกล KidBright มาจัดการเรียนการสอนในกิจกรรม
ชุมนุม KidBright ของโรงเรียนสัปดาห์ละ 2 คน โดยมีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม
• โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาน�ำบอร์ด KidBright จัดการเรียนการสอนในวิชาชีพทีส่ นใจระดับมัธยมศึกษา 1 – 6
4. การขยายผลการด�ำเนินโครงการ
ในปี พ.ศ.2563 สวทช. โดยส�ำนักงานประสานงานโครงการตาม
พระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส�ำหรับคนพิการ ส�ำนักบริหารงานการ
ศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดอบรมขยายผลการ
ส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งส�ำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ด KidBright
ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนนักเรียน
ทีม่ คี วามบกพร่องทางร่างกายและการเคลือ่ นไหวทัว่ ประเทศ จ�ำนวน
26 โรงเรียน (รวมโรงเรียนน�ำร่อง 10 โรงเรียน) เป็นจ�ำนวนเงิน
5,670,000 บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และเนคเทค
สนับสนุนบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ให้แก่โรงเรียน จ�ำนวน 50
บอร์ดต่อโรงเรียน โดยน�ำหลักสูตรและกิจกรรมที่ด�ำเนินงานกับ
โรงเรียนน�ำร่องของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริฯ
มาใช้ในการอบรมให้ความรูต้ งั้ แต่การใช้งานบอร์ด KidBright ขัน้ พืน้
ฐานไปจนถึงการจัดท�ำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

การจัดอบรมขยายผลการใช้งานบอร์ด KidBright
ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ
การเคลื่อนไหวทั่วประเทศ จ�ำนวน 26 โรงเรียน

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

45

โครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ตั้งแต่ปี 2552 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้จดั ท�ำโครงการ WEB 2.0 เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ขนึ้ เพือ่ ให้โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ได้ด�ำเนินกิจกรรมบูรณาการ ICT ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยมูลนิธิฯ จะสนับสนุนกิจกรรมบูรณาการไอซีที
ในการศึกษาค้นคว้า และใช้เทคโนโลยี WEB 2.0 มาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ การท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างกลุ่ม ระหว่างชั้นการศึกษา และระดับชั้นปี เพื่อส่งเสริมทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับศตวรรษที่ 21
ในการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาสามารถเพิม่ โอกาส และประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ให้แก่
ครูและนักเรียน จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับเครือข่าย พร้อมทั้งเกิดเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบเวทีออนไลน์ (WEB 2.0) ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สุขภาวะ และภัยพิบัติด้วย
และมูลนิธิฯ ก็มีการด�ำเนินงานทางด้านการบูรณาการ ICT ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตลอดมา
ในปี 2563 เพือ่ ต่อยอดกิจกรรมทางด้านการบูรณาการ ICT ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของมูลนิธฯิ ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จึงร่วมกับ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดท�ำ โครงการ “ดิจิทัลและ
วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น” ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพเยาวชนในชนบทให้มีความรู้ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของโลก และตระหนักถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับโลก อันจะน�ำไปสู่
การพัฒนาความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อน�ำไปปรับใช้ ป้องกัน เผชิญ รับมือ
กับวิกฤตการณ์อยู่ร่วมกัน วิกฤติสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสมตามก�ำลังความสามารถของตน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จ�ำเป็น
ในการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาศักยภาพให้แก่ครูและนักเรียน (กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา) กลุ่มน�ำร่อง
ด�ำเนินงานช่วงสถานการณ์โควิด-19 เน้นโรงเรียนที่มีศักยภาพครูทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่สนใจท�ำโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์
โลกทั้งระบบ (Earth System Science) และมีทักษะเบื้องต้นในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
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วัตถุประสงค์
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของโลก และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้แก่ครูและ
นักเรียน เพื่อให้ตระหนักถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับโลก และสามารถน�ำความรู้ไปจัดการ
ป้องกัน เผชิญ รับมือกับวิกฤติการอยู่ร่วมกัน วิกฤติสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเหมา ะสมตามก�ำลังความสามารถของตน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนในโครงการฯ ได้จดั ท�ำ โครงงานวิจยั วิทยาศาสตร์โลกทัง้ ระบบ 2 (Earth System
Science) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ และ/หรือ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ สมองกลฝังตัว Internet of Things เพื่อตรวจวัด จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป
3. เพื่อเพิ่มโอกาสให้ครู และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ของตนบนเวทีตา่ งๆ อันจะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเป็นก�ำลังในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ต่อไป

ผลการด�ำเนินงานปี 2563
1. ระยะน�ำร่องในปี 2563 ด�ำเนินงานช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ดังนี้
• การอบรม เรื่อง การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการตรวจวัดข้อมูลสิ่งแวดล้อมตามหลักวิธีด�ำเนินการ
ตรวจวัดของ GLOBE ในรูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
• โรงเรียนขยายผลจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อจัดท�ำ(เค้าโครง) โครงงานวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อมและ
สิง่ แวดล้อมศึกษา ผ่านแหล่งเรียนรูโ้ ครงการฯ สือ่ การอบรม การพัฒนางานวิจยั วิทยาศาสตร์ โดยใช้วธิ กี ารตรวจวัด
ข้อมูลสิ่งแวดล้อมตามหลักวิธีด�ำเนินการตรวจวัดของ GLOBE ใน Facebook Group (กลุ่มปิด) https://www.
facebook.com/groups/globe.it
• การอบรม เรื่อง คลินิกโครงงานวิจัยโลกทั้งระบบ (ครั้งที่ 1) การน�ำเสนอและปรับปรุงโครงงานวิจัยโลกทั้งระบบ”
วันศุกร์ที่ 27 – วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่
2. มีโครงงานวิจัยโลกทั้งระบบประจ�ำปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการท�ำโครงงานฯ จ�ำนวน
18 โครงงาน

ภาพกิจกรรมการอบรมออนไลน์ และ อบรมเชิงปฏิบัติการ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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การส่งเสริมการใช้ไอซีทีในการสร้างรายได้ให้แก่เยาวชนในสถานพินิจฯ/ศูนย์ฝึกฯ

ด้วยมูลนิธิฯ ได้ด�ำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้” ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนใน
ด้านการท�ำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) ให้สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของโรงเรียนหรือ
ชุมชน ช่วยในการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว ชุมชน
ในปี 2563 มูลนิธิฯ ร่วมกับ สวทช. กับ ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กับ ศูนย์วิจัยการจัดการ
ความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มสธ. และกรมพินิจฯ ได้ด�ำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีในการสร้าง
รายได้ให้แก่เยาวชนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจออนไลน์
สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อช่วยสร้างรายได้ โดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านธุรกิจออนไลน์ให้แก่เยาวชน เปิดโอกาสให้
เยาวชนได้ใช้ความรูจ้ ากการอบรมในการขยายตลาดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทปี่ กติจะเน้นการขายทีร่ า้ นค้าของศูนย์ฝกึ ฯ แต่ละแห่ง
ไปยังตลาดออนไลน์ โดยงานที่เยาวชนสามารถช่วยได้เป็นงานที่เยาวชนสามารถด�ำเนินการในรูปแบบออฟไลน์ที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายและกฎระเบียบของศูนย์ฝกึ ฯ เช่น การออกแบบหน้าร้าน การเขียนเรือ่ งเล่าผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การ
ถ่ายภาพสินค้า ฯลฯ นอกจากนีย้ งั เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพหลักสูตรด้านธุรกิจออนไลน์
ผ่านสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพต่อไปด้วย
นอกจากนี้ มูลนิธฯิ ได้รบั ทุนสนับสนุนการด�ำเนินโครงการฯ เป็นจ�ำนวนเงิน 998,750บาท จากกองทุนเพือ่ ความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตามประกาศสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพส�ำหรับผูท้ ขี่ าดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
ทีใ่ ช้ชมุ ชนเป็นฐาน ปี 2563 โดย กสศ. ได้เพิม่ กิจกรรมทีจ่ ะพัฒนาเยาวชนให้มคี วามเชือ่ มัน่ ในตนเอง เห็นคุณค่าและศักยภาพ
ที่มีในตนเอง ที่จะสามารถสร้างช่องทางประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ตนเองเมื่อออกจากศูนย์ฝึกฯ ได้ ดัง
นั้น มูลนิธิฯ จึงได้ปรับเพิ่มกิจกรรม “กระบวนการติดตั้งความเชื่อมั่นในตนเอง และสร้างช่องทางประกอบอาชีพในอนาคต
การเสริมสร้างพลังให้แก่เยาวชน” ด้วย
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ผลการด�ำเนินงานปี 2563
1. การจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ (ศูนย์ฝึกฯ/สถานพินิจฯ 8 แห่ง)
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (มสธ.) กับ มูลนิธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จดั การศึกษาให้แก่เยาวชนให้มคี วาม
รู้ในหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะให้แก่เยาวชนที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่รับ
ผิดชอบธุรกิจออนไลน์ของศูนย์ฝึกฯ/สถานพินิจฯ จ�ำนวน 8 แห่งคือ 1) ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา จ.สมุทรปราการ 2) ศูนย์
ฝึกฯ บ้านปรานี จ.นครปฐม 3) ศูนย์ฝกึ ฯ เขต 1 จ.ระยอง 4) ศูนย์ฝกึ ฯ เขต 2 จ.ราชบุรี 5) ศูนย์ฝกึ ฯ เขต 6 จ.นครสวรรค์
6) ศูนย์ฝึกฯ เขต 9 จ.สงขลา 7) ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา และ 8) ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง รายละเอียดดังนี้
(1) เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 มูลนิธิฯ ได้น�ำส่งบทเรียน “หลักสูตร 1 : การสร้างธุรกิจในยุค เศรษฐกิจดิจิทัล”
ของศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มสธ. ให้แก่ศูนย์ฝึกฯ/สถานพินิจจ�ำนวน
8 แห่ง เพื่อใช้อบรมให้แก่เยาวชนโดยมีเยาวชนเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว จ�ำนวน 109 คน ภายหลังการอบรม
เยาวชนทั้ง 109 คน ได้เข้าร่วมการทดสอบภายหลังการเรียน และพบว่ามีเยาวชนจ�ำนวน 98 คน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและได้รับใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรม จากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา
(CCDKM) มสธ.
(2) เดือนพฤศจิกายน 2563 มูลนิธิฯ ได้น�ำส่งบทเรียน “หลักสูตร 2 : “อีคอมเมิร์ซ” ของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ศนู ย์ฝกึ ฯ/สถานพินจิ จ�ำนวน 8 แห่ง เพือ่ ใช้อบรมให้แก่เยาวชนโดยมีเยาวชนเข้าอบรมหลักสูตร
ดังกล่าว จ�ำนวน 109 คน และจะเสร็จสิ้นการอบรมหลักสูตรดังกล่าวภายในเดือนมีนาคม 2564 จากนั้นจะเตรียม
ความพร้อมในการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพหลักสูตรธุรกิจออนไลน์ของสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การ
มหาชน) ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2564
2. เวทีสร้างความเข้าใจและการมีสว่ นร่วมให้เยาวชน และกิจกรรมเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในตนเอง การเห็นคุณค่าและ
ศักยภาพทีม่ ใี นตนเอง สร้างช่องทางประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เยาวชน (ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จาก กสศ.)
(1) เวทีสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมให้เยาวชน
(การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ) เมื่ อ วั น ที่ 12 - 13
พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
สวทช. เพือ่ สร้างความเข้าใจภาพรวมให้กบั เยาวชน
และครูทเี่ ข้าร่วมโครงการ สร้างแรงบันดาลใจให้กบั
เยาวชนได้เห็นคุณค่าของตนเอง และเห็นประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน
96 คน ประกอบด้วยเยาวชนจ�ำนวน 72 คน และ
ครูจ�ำนวน 24 คน จากศูนย์ฝึกฯ 8 แห่ง

ภาพกิจกรรมเวทีสร้างความเข้าใจ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
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(2) กิจกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และสร้าง
ช่องทางประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อติดตามผล
การด�ำเนินงาน สรุปการด�ำเนินงานที่ผ่านมา และ
ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
รายรับ-รายจ่าย การตกแต่งภาพเพื่อใช้ในการขาย
สินค้าผ่าน facebook โดยมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 73
คน ประกอบด้วยเยาวชนจ�ำนวน 61 คน และครู
จ�ำนวน 12 คน จากศูนย์ฝึกฯ 8 แห่ง

ภาพการอบรมออนไลน์

จากการติดตามผลด�ำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ศูนย์ฝึกฯทั้ง 8 แห่ง เปิดร้านค้าออนไลน์ได้ และให้
เยาวชนเป็นผู้ช่วยในการจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ อาทิ ถ่ายภาพ ไลฟ์สดขายสินค้า เป็นต้น ซึ่งศูนย์ฝึกฯบ้านบึงได้อนุญาตให้
เยาวชนขายสินค้าผ่านออนไลน์ได้ดว้ ยตนเองภายใต้การดูแลของครูในศูนย์ฝกึ ฯ และได้เริม่ จ�ำหน่ายสินค้าครัง้ แรกในวันพุธที่
10 มีนาคม 2564 และเยาวชนจะท�ำหน้าที่ขายสินค้าออนไลน์ทุกๆ วันพุธของสัปดาห์ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ตัวอย่างเพจของบ้านกรุณา
https://www.facebook.com/karunadjop
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ตัวอย่างเพจของบ้านปรานี
http://gg.gg/ork7y

การพัฒนาผูต้ อ้ งขังให้มที กั ษะในการถอดความเสียง (ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษ จ.ปทุมธานี)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. ได้พัฒนา “ระบบถอดความเสียงพูด
แบบทันต่อเวลาผ่านระบบสื่อสารทางไกล” ซึ่งโปรแกรมถอดความเสียงนี้จะช่วยแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความ โดยจะต้องมี
เจ้าหน้าทีท่ มี่ ที กั ษะในการถอดความเสียง มาท�ำหน้าทีถ่ อดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลาผ่านระบบสือ่ สารทางไกล โปรแกรม
นีจ้ ะเป็นศูนย์กลางในการจัดส่งไฟล์เสียงไปยังเจ้าหน้าทีถ่ อดความเสียง แล้วน�ำข้อความจากเจ้าหน้าทีถ่ อดเสียงจากหลายคน
มารวบรวมเป็นข้อความเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2562 สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิฯ และทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิงจัดท�ำ “โครงการฝึกถอดความเสียงพูดเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านการถอดความเสียงพูดแก่ผตู้ อ้ งขัง” เพือ่ เตรียมบุคลากรรองรับงานถอดความเสียงรายการโทรทัศน์ทจี่ ะต้อง
มีค�ำบรรยายแทนเสียงแบบเปิด/ปิดได้ เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังได้ฝกึ ทักษะในการถอดความเสียงและรับงานเป็นวิชาชีพในทัณฑสถาน
อีกอาชีพหนึ่ง (ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ประกาศ ณ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559) ในการด�ำเนินงาน มูลนิธฯิ จัดหาชุดคอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้ในโครงการฯ จ�ำนวน 10 ชุด ทางทัณฑสถาน
บ�ำบัดพิเศษหญิงคัดเลือกผูต้ อ้ งขังเข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน 20 คน สวทช. ได้ฝกึ ทักษะการถอดความเสียง 3 ระยะคือ ระยะ
ที่ 1 ทดสอบการพิมพ์สมั ผัสตามตัวอักษรบนหน้าจอผ่านโปรแกรม RevivaType ระยะที่ 2 ทดสอบการสะกดค�ำในภาษาไทย
และระยะที่ 3 ทดสอบการพิมพ์ถอดความเสียงพูด หลังจากฝึกทักษะครบ 3 ระยะแล้ว สวทช. ได้คดั เลือกผูต้ อ้ งขังโดยพิจารณา
จากความถูกต้องของข้อความและความเร็วในการพิมพ์ โดยคัดเลือกผู้ต้องขังจ�ำนวน 10 คน (จาก 20 คน) จากนั้นผู้ต้องขัง
ได้ฝึกสะกดค�ำยากและค�ำทับศัพท์ โดยอ้างอิงตามโปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
และฝึกการถอดความเสียงจากไฟล์เสียงของการเรียนการสอนในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ผลการด�ำเนินงานปี 2563
1. ในปี พ.ศ. 2563 สวทช. ด�ำเนินการจ้างผู้ต้องขังในการจัดท�ำค�ำบรรยายแทนเสียงซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ที่
บกพร่องทางการได้ยินและผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาในการเรียนการสอน
การประชุมสัมมนา และรายการโทรทัศน์ได้ด้วยการอ่านข้อความที่ได้จากการถอดความแทนการฟังเสียง โดย สวทช.
ได้ส่งงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเรียนร่วม
ระหว่างนักศึกษาปกติและนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในการเรียนการสอนจะจัดให้มีบริการค�ำบรรยาย
แทนเสียงแบบทันต่อเวลา เพื่อให้นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถติดตามเนื้อหาวิชาในระหว่าง
การเรียนการสอนได้ นอกจากนี้ ยังได้บนั ทึกวิดโี อการเรียนการสอนเพือ่ ให้ทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ โดยมีค�ำบรรยาย
แทนเสียงแบบทันต่อเวลา ทั้งนี้ สวทช. ได้ด�ำเนินการจ้างทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิงครั้งแรก มีระยะเวลาด�ำเนินงาน
6 เดือน (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2563) โดยให้จัดท�ำค�ำบรรยายแทนเสียงประกอบวิดีโอบันทึก
การสอนดังกล่าว จ�ำนวน 360 ชั่วโมง ในอัตราค่าตอบแทน 500 บาทต่อ 1 ชั่วโมงค�ำบรรยายเสียง รวมเป็นเงิน
180,000 บาท ซึ่งทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิงส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว
2. ในปี 2564 สวทช. จะได้ด�ำเนินการจ้างทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิง ครั้งที่ 2 เพื่อจัดท�ำค�ำบรรยายแทนเสียง
ประกอบวิดโี อบันทึกการสอนในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ต่อเนือ่ งจากการจ้างครัง้ แรก) เป็นจ�ำนวน
720 ชั่วโมง ระยะเวลาด�ำเนินงาน 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ต่อไป

ผู้ต้องขังถอดความเสียงในเรือนจ�ำ
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กิจกรรมเด่นประจ�ำปี พ.ศ. 2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตร โครงการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นเพื่ออาบผลไม้
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรโครงการสร้าง
เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นเพื่ออาบผลไม้ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะผู้บริหารและนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) เฝ้าฯ รับเสด็จ
ทั้งนี้ โครงการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นเพื่ออาบผลไม้ ซึ่งเป็นต้นแบบตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกิดการต่อยอดจาก
โครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิรน์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ออกแบบและสร้างเครือ่ งเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นพลังงาน 6 MeV เพือ่
ผลิตรังสีเอ็กซ์ส�ำหรับการปลอดเชื้อจุลินทรีย์และการยืดอายุของผลผลิตทางการเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
สู่ภาคเอกชนระดับอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการโทคาแมค ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังสถาบัน
เทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค และทอดพระเนตรนิทรรศการผลการด�ำเนินงาน
ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)
เฝ้าฯ รับเสด็จ
ทั้งนี้ อาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมคแห่งนี้ เป็นอาคารเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องโทคาแมครุ่น HT-6M ซึ่งสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สทน. ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาเครื่องโทคาแมคของไทย ตัวอาคารเป็นอาคาร
2 ชัน้ แบ่งเป็นส่วนส�ำนักงานและส่วนปฏิบตั กิ าร อาคารดังกล่าวมีก�ำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 ส�ำหรับการด�ำเนินงานการ
วิจัยด้านพลาสมาและฟิวชันในประเทศไทย เพื่อน�ำผลวิจัยพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิด
กากกัมมันตรังสี มาใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรกรรมด้านอาหาร เพือ่ การฆ่าเชือ้ โรคในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ในเชิง
การแพทย์ การประยุกต์เทคโนโลยีพลาสมามาใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขอนามัยโดยใช้พลาสมาในการบ�ำบัด
แผลติดเชือ้ และแผลเรือ้ รัง พร้อมช่วยกระตุน้ การสร้างเส้นเลือดเนือ้ เยือ่ ใหม่ หรือการรักษาผิวหน้า การรักษาแผล ตลอดจนถึง
การมีส่วนช่วยในเรื่องของการก�ำจัดขยะและของเสีย
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คณะผู้แทนหน่วยงานเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น�ำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในด�ำเนินงาน
โครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งผู้
แทนคณะท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยในปี พ.ศ. 2562 และ 2563
มีหน่วยงานทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการ จ�ำนวน 5 หน่วยงาน ดังนี้
1. มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ สนับสนุนงบประมาณ เป็นเงินรวม 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท
ถ้วน) เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานฯ จ�ำนวน 2 โครงการ คือ โครงการขาเทียมเพื่อชีวิตอุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน
เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และโครงการศูนย์แก้ไขความพิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�ำหรับชุมชน
ชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชด�ำริฯ : ขยายผล 2 แห่ง เป็นเงิน 3,987,500 บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3. ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการจัดท�ำบทความสารคดีพิเศษ 20 ปี ความสัมพันธ์ ไทยเซิร์น ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน
600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
4. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการจัดท�ำบทความสารคดีพิเศษ 20 ปี ความสัมพันธ์
ไทย-เซิร์น ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
5. มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาบาลี เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โปรดเกล้าฯ ให้นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุน ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 เข้าเฝ้าฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น�ำนักศึกษาทีไ่ ด้รบั พระราชทานทุนการศึกษา เพือ่ ไปศึกษา
ต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนนั ยาง และนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ มหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจนี (UCAS) เข้าเฝ้าทูลละออง
พระบาท เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เพื่อกราบถวายบังคมลา
ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ในการนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและข้าราชการส�ำนักงาน ก.พ. และผู้ปกครองของนักศึกษาร่วม
เข้าเฝ้าฯ ด้วย
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชด�ำริฯ
ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ)

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยีสงิ่ อ�ำนวยความ
สะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) และ ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ประธานสาขามีเดียอาตส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ ดร.อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง
นักวิจยั และคณะท�ำงานโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกัว้ ะ) อ.อุม้ ผาง จ.ตาก เมือ่ วันที่ 21 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พร้อมทัง้ ร่วมจัดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�ำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่ทรงงานตามพระราชด�ำริฯ และ
กิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการออกแบบแบรนด์สินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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คณะกรรมการมูลนิธิฯ และเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาววันทนีย์ พันธชาติ คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย น.ส.ตอยยีบะห์ สือแม ด.ช.อับดุลวาเรส เปาะซูปายา ด.ช.ฮาริส ดาแมยี ด.ช. อัลฟุรกรณ์ หามะ
คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
หน่วยราชการในพื้นที่ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรายงานความ
ก้าวหน้าในการช่วยเหลือเด็กพิการในพระราชูปถัมภ์ทงั้ 4 คน และในวันที่ 23 กันยายน 2563 น.ส.ตอยยีบะห์ สือแม ด.ช.ฮาริส
ดาแมยี และด.ช.อัลฟุรกรณ์ หามะ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส
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การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้
อีคอมเมิร์ซ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ เรือ่ ง การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อคี อมเมิรซ์ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) ส�ำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และธนาคารออมสิน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563
ณ ห้องอีเทอร์นิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้
ความเข้าใจในการท�ำการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ 2 ระดับ และ
สามารถพัฒนาทักษะน�ำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงให้กับสังคมที่ยั่งยืน

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
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ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงานของมูลนิธิฯ

การได้รับทุนพระราชทานมาศึกษาต่อปริญญาโท
สาขาสาธารณสุข (Public Health) ที่มหาวิทยาลัย
คอลเลจดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ นับเป็นหนึง่ ในโอกาส
ทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ ข้ามาในชีวติ เลยก็วา่ ได้คะ่ เพราะการมาเรียน
ที่นี่ท�ำให้มีโอกาสได้เห็นหลายระบบหลายอย่างที่เจริญ
ก้าวหน้าของประเทศไอร์แลนด์ และไม่สามารถหาได้ใน
ประเทศไทยขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการดูแลสุขภาพ
องค์รวมของประชาชน การจัดการสิ่งแวดล้อม การ
บริการด้านสาธารณะที่ครอบคลุม เทคโนโลยีขั้นสูง
ระบบการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการท�ำวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ การได้สมั ผัสสิง่ เหล่านีด้ ว้ ยตนเอง ท�ำให้
รู้สึกมีแรงบันดาลใจที่อยากจะใช้เป็นตัวอย่าง กลับมาพัฒนาระบบในบ้านเราให้ได้ทัดเทียมเช่นกันค่ะ
นอกจากสิ่งที่ได้เห็นจากการเป็นอยู่ของผู้คน เนื้อหาในสาขาวิชาสาธารณสุข (Public Health) ที่เรียนจาก
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ถือว่าเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดโลกอีกใบส�ำหรับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่ท�ำงานในระบบ
สาธารณสุขค่ะ เพราะทีผ่ า่ นมาการเรียนแพทย์มกั สอนให้เรามองลึกลงไปในตัวโรคของคนไข้แต่ละคน และมุง่ เน้นทีก่ าร
รักษาตัวโรค แต่วิชาPublic Health ที่เรียนจากที่นี่ สอนให้รู้จักมองในมุมมองสุขภาพระดับใหญ่ขนาดประเทศหรือ
โลก โดยไม่เน้นแค่การรักษาโรคเชิงรับ แต่ให้จดั การสุขภาพเชิงรุก ป้องกันการเกิดโรค การให้ความรูส้ ขุ ภาพแก่ประชาชน
การน�ำข้อมูลสถิตดิ า้ นสุขภาพมาวิเคราะห์เพือ่ ออกนโยบายระดับประเทศ และการท�ำงานเชือ่ มโยงกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่างๆ ระดับนานาชาติค่ะ
ซึ่งหลังจากเรียนจบและกลับมาท�ำงานที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ดิฉันได้มีโอกาสท�ำงานบริหารเชิง
รุกด้านสุขภาพมากขึน้ จากเดิมทีเ่ ป็นหมอเน้นแค่รกั ษาผูป้ ว่ ย ตอนนีส้ ามารถน�ำความรูท้ เี่ รียนมาประยุกต์ใช้การท�ำงาน
ด้านบริหารและป้องกันสุขภาพได้มากขึ้นค่ะ
ความสัมพันธ์ที่ได้จากการเรียนในประเทศไอร์แลนด์ ก็เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้การเรียนที่นี่มีประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ
เพราะที่นี่เราได้รู้จักอาจารย์ด้านสาธารณสุขที่ท�ำงานในระดับประเทศและนานาชาติมาสอนเราโดยตรง นอกจากนี้
เพื่อนร่วมชั้นเรียนก็เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล
ทันตแพทย์ นักวิจัย หรือ นักระบาดวิทยา เป็นต้น และจากความสัมพันธ์ที่ได้นี้ ก็เชื่อว่าในอนาคตเมื่อมีโอกาส น่าจะ
ได้ร่วมงานกับอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นคนใดคนหนึ่ง เพื่อขอความช่วยเหลือหรือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสาธารณสุข
ระดับนานาชาติค่ะ
นางสาวอรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ
ผู้รับพระราชทานทุนฯ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์
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ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร รองผูอ้ �ำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายบริหารจัดการ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี “ผมมีโอกาสไปหลายประเทศ
ทั่วโลกแต่ไม่เคยไปสิงคโปร์ซึ่งอยู่ใกล้ๆ ประเทศเรานี้สักที นอกจากความ
ประทับใจในการได้พบปะนักวิทยาศาสตร์ชนั้ น�ำแถวหน้าสุดของโลกสาขา
ต่างๆ ซึง่ แต่ละท่านได้ให้แรงบันดาลใจในการท�ำงานส่วนตัวของผมได้เป็น
อย่างดีแล้ว (ผมชอบค�ำพูดของ Prof. Aaron ทีบ่ อกว่า “the deeper you
dig in, the harder the rock becomes” การท�ำงานนัน้ ต้องอาศัยความ
พยายาม ยิง่ ขุดลึกยิง่ ยาก) ผมยังได้เห็นความพร้อมของประเทศสิงคโปร์ใน
หลายๆ ด้าน หลายอย่างสะท้อนผ่านการท�ำงานแบบมืออาชีพที่ใช้ทักษะ
การคิดการวางแผนแบบประเทศเจริญแล้ว หลายปีมานีส้ งิ คโปร์เน้นพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์ส�ำหรับงานวิจัยในระดับแนวหน้าและสามารถพัฒนาการศึกษาไปสู่อันดับต้นๆ
ของโลกได้ ต้องขอบคุณ สวทช. และพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้พระราชทานโอกาสอันส�ำคัญครั้งนี้”
ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร
ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์.
(Global Young Scientists Summit : GYSS) ในปี 2557
การได้ร่วมท�ำวิจัยกับทีมนักวิจัยระดับสากล และใช้ชีวิตร่วมกับ
นักศึกษานานาชาติตลอด 2 เดือน ข้าพเจ้าเชื่อว่าประสบการณ์แบบนี้
ไม่สามารถหาได้จากทีไ่ หนนอกจากโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอ้ น การอยู่
ร่วมกันของผู้คนจากประเทศที่แตกต่างกันมากกว่า 20 ประเทศ ท�ำให้ทุก
วินาทีเป็นวินาทีแห่งการเรียนรู้ ทุกช่วงเวลาทีอ่ ยูใ่ นโครงการจึงมีความหมาย
สิ่งที่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับ ไม่ใช่แค่วิทยาการความรู้ต่าง ๆ ที่
ทันสมัย แต่นักศึกษายังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวิถีการท�ำงานของนักวิจัย
นานาชาติ การทีม่ โี อกาสได้รบั ทุนเพือ่ เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอ้ น
จีเอสไอในครั้งนี้จึงถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจสูงสุดของข้าพเจ้าและ
ครอบครัว ท�ำให้ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจในการท�ำวิจัยและใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพมากยิง่ ขึน้ ปัจจุบนั ข้าพเจ้าก�ำลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาโท ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจยั ของข้าพเจ้า
ได้รบั ความร่วมมือจากสถาบันวิจยั ไอออนหนักจีเอสไอ ซึง่ หนึง่ ในใบเบิกทางที่ท�ำให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันใน
ครั้งนี้ก็คือ การเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนจีเอสไอในครั้งนั้น ข้าพเจ้าคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะ
เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบันต่อไปในอนาคต สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอน้อมส�ำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระ
เมตตาต่อนักศึกษาฟิสิกส์ไทย

นางสาววริศรา จารุจินดา
นักศึกษาภาคฤดูร้อนสถาบันวิจัยไอออนหนักเฮล์มโฮลทซ์จีเอสไอ ปี 2562
(GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research)
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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โครงการนี้ มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง แก่ นั ก วิ จั ย /
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย เนื่องจากช่วงที่กระผม
เริ่มงานระยะแรกนั้นมีค�ำถามและข้อสงสัยมากมาย
ในการเริ่มชีวิตนักวิจัย เช่น จะด�ำเนินการวิจัยเรื่อง
อะไรดี จะด�ำเนินการอย่างไรจึงจะสร้างผลงานวิจัย
ที่มีคุณค่าและส่งผลกระทบต่อสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างที่นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลท�ำได้ โดยการที่ได้
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีทจี่ ะได้พบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิทยาศาสตร์โนเบล
และเพื่อนนักวิจัยจากประเทศต่างๆทั่วโลก ท�ำให้ได้
แนวทางในการด�ำเนินการวิจัยของตนและสามารถด�ำเนินการวิจัยจนสามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและมี
ผลกระทบต่อสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
องค์ความรูท้ ไี่ ด้ ท�ำให้ได้เห็นตัวอย่างของการด�ำเนินการวิจยั ของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
มาแล้ว เช่น Professor Françoise Barré-Sinoussi ผู้ค้นพบเชื้อ HIV ได้ชี้ให้เห็นความส�ำคัญของการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทางชีวโมเลกุลเพื่อตอบปัญหาทางการแพทย์โดยการท�ำงานร่วมกับนักวิจัยสหสาขาวิชา Professor Oliver
Smithies ผู้พัฒนา transgene technology ได้ชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของการเลือกหัวข้อวิจัยและการเลือกอาจารย์
ที่ปรึกษาการวิจัย รวมถึงการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆขึ้นใช้เองในห้องปฏิบัติการ Professor Peter Agre ผู้ค้นพบ water
channel ได้ชี้ให้เห็นความส�ำคัญของการตั้งโจทย์วิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาสาธารณสุขของโรคโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ
ในประเทศก�ำลังพัฒนาเช่น โรคมาลาเรีย นอกจากนีย้ งั ได้เรียนรูจ้ าก Panel discussion ท�ำให้เห็นว่าแนวโน้มการวิจยั
ในอนาคตจะต้องมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยด้าน Precision Medicine and
Disease Prevention และ Human-Computer Interface ซึ่งสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการตั้งโจทย์และด�ำเนิน
การวิจัย ท�ำให้สามารถสร้างผลงานวิจัยจนเป็นที่ยอมรับ เช่น การได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจ�ำปี พ.ศ.
2556 จากมูลนิธสิ ง่ เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลนักวิจยั ดีเด่นของส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 เป็นต้น
ศ. นพ. ดร.ฉัตรชัย เหมือนประสาท
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2553
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รายงานประจำ�ปี 2563

ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติอย่างสูงสุด
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในนักศึกษาทุนพระราชทาน
เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท ณ มหาวิ ท ยาลั ย
ซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทุนนีเ้ ป็นทุนที่
มอบโอกาสอันล�้ำค่าในการพัฒนาตนเองแก่ข้าพเจ้า
อย่างมากมาย ไม่ว่า จะเป็นการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่
สนใจกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่างเต็มที่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�ำงานกับบุคคล
จากหลากหลายประเทศ การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
วัฒนธรรมและผูค้ นในต่างแดน สิง่ ต่างๆเหล่านีล้ ว้ นแต่
ขยายวิ สั ย ทั ศ น์ ข องข้ า พเจ้ า ให้ ก ้ า วไกลเกิ น กว่ า ที่
วาดฝันไว้ ข้าพเจ้าจะน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้
รับจากการศึกษาต่อครั้งนี้กลับมาต่อยอดอย่างไม่หยุด
หย่ อนด้ วยความตั้ง ใจเพื่อจะเป็นหนึ่ง ในก�ำลังที่จะ
พัฒนาประเทศไทยต่อไป
นางสาวภัคจิรา สมบัติพิบูลพร
ผู้รับทุนพระราชทานฯ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2562

ข้ า พเจ้ า ดร. นิ ธิ พ ล แสงไชยราชาร ได้ รั บ
พระราชทานทุนฯ ในครัง้ นี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อันสูงยิ่งในชีวิตของผม การได้รับการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาเอก ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี นั น ยาง
ประเทศสิ ง คโปร์ นอกจากได้ เ รี ย นรู ้ อ งค์ ค วามรู ้
เทคโนโลยี และเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย สภาพสังคม
ที่มีการเเข่งขันสูง การท�ำงานเป็นทีม รวมทั้งการ
ส่งเสริม น�ำการวิจยั สูภ่ าคธุรกิจ ล้วนเป็นประสบการณ์
ที่น่าประทับใจ อีกทั้งความหลากหลายทางชนชาติ
ในประเทศสิงคโปร์ ท�ำให้ได้ท�ำงานกับผู้คนหลาย
ประเภท ความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ จะเป็น
พื้ น ฐานส�ำคั ญ ต่ อ ยอดไปสู ่ ก ารท�ำงานในอนาคต
เพื่อตนเอง สังคม และชาวไทยต่อไป
ดร. นิธิพล แสงไชยราช
ผูร้ บั ทุนพระราชทานฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนั ยาง
ประเทศสิงคโปร์ ปี 2558

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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กระผมนายปวินท์ เปีย่ มไทย ขอน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีพ่ ระองค์
ทรงห่วงใยประชาชน ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้พิการทางการเห็น
ข้าพเจ้าได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์หลายครั้ง ท�ำให้
ข้าพเจ้าได้รับรู้ว่า คนพิการอย่างพวกเราถ้ามีคนสนับสนุนและให้โอกาส
พวกเราก็สามารถแสดงศักยภาพของตัวเอง ได้อย่างเต็มที่ ข้าพเจ้ามีความ
ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เข้า “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง
ข้าพเจ้า หลายครั้งที่ท่าน เสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระองค์
ท่านทรงถามถึงเรือ่ งการเรียนการสอนของอาจารย์ ในมหาวิทยาลัย ถ้าครัง้
ใดทีข่ า้ พเจ้าได้มโี อกาสเข้าเฝ้า พระองค์กจ็ ะถามถึงทุกข์สขุ ของข้าพเจ้า ความเมตตาของพระองค์ทา่ นทีม่ ตี อ่ ข้าพเจ้าเป็น
ก�ำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่ท�ำให้ข้าพเจ้ามีความมุมานะ จนส�ำเร็จปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ และมีก�ำลัง
ใจทีจ่ ะศึกษาต่อปริญญาโท ข้าพเจ้าขอตัง้ ปณิฐานว่าข้าพเจ้าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ท�ำคุณประโยชน์ให้กบั ประเทศชาติ
ให้ก�ำลังใจและช่วยเหลือผู้พิการด้วยกันสืบไป ข้าพเจ้าขอน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่าง
หาที่สุดมิได้จวบจน ชีวิตจะหาไม่
นายปวินท์ เปี่ยมไทย
นักศึกษาพิการทางการเห็น ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผมเป็นนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ ทีไ่ ด้รบั โอกาสให้เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งส�ำหรับนักเรียนพิการของ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี จากการเข้าร่วมโครงการนี้ท�ำให้ผมได้เรียนรู้การ
โค้ดดิง้ ด้วยบอร์ด KidBright ซึง่ ผมไม่เคยได้เรียนรูม้ าก่อน ผมและเพือ่ นๆ
ทีเ่ ป็นนักเรียนพิการในโครงการได้รบั ความรู้ ได้ลงมือฝึกปฏิบตั ิ จนสามารถ
จัดท�ำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลได้ส�ำเร็จ และได้มีโอกาสเข้าร่วม
ประกวดในงาน Show & Share 2020 ซึ่งผมและเพื่อนอีก 2 คน ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโครง
งานเครื่องเตือนอัคคีภัยในบ้านส�ำหรับคนหูหนวก ผมดีใจมากครับที่ได้รับ
รางวัล และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรูโ้ ค้ดดิง้ ให้กบั เพือ่ นๆ นักเรียนพิการด้วยกัน ด้วยพระบารมีของพระองค์ทา่ น
ที่ได้ริเริ่มโครงการนี้ ท�ำให้ผมได้รับโอกาสที่ดีที่หาที่ใดไม่ได้ นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ผมรู้สึกส�ำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้
เด็กชายณชนน บุญช่วย
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
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ผลงานเผยแพร่ในวงกว้าง
หนังสือและเอกสารเผยแพร่ จ�ำนวน 11 ฉบับ

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

โบร์ชัวร์มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

รายงานประจ�ำปีของมูลนิธิฯ
ประจ�ำปี 2562
(เผยแพร่ในปี 2563)

ผลการด�ำเนินงานมูลนิธิฯ
ประจ�ำปี 2562
(เผยแพร่ในปี 2563)

หนังสือกิจกรรมส่งเสริมไอซีที
ในการเรียนรู้เรื่อง Covid-19
ส�ำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

บทความวิชาการ เรื่องการส่งเสริม
การเรียนโค้ดดิ้งในการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์สมองกลส�ำหรับ
นักเรียนพิการ

รายงานผลการด�ำเนินงาน กิจกรรม
สนับสนุนทุนท�ำโครงงานของ
นักเรียนโรงเรียน ทสรช ปี 2562
(เผยแพร่ในปี 2563)

รายงานผลการด�ำเนินงาน กิจกรรม
สนับสนุนทุนท�ำโครงงานของ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ปี 2562

จดหมายข่าว
เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

จดหมายข่าว
เดือนมิถุนายนพ.ศ.2563

จดหมายข่าว
เดือนกันยายน พ.ศ.2563

จดหมายข่าว
เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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วีดิทัศน์ เผยแพร่ จ�ำนวน 3 เรื่อง
1. วีดทิ ศั น์ เผยแพร่ผา่ นรายการพลังวิทย์คดิ ค้นเพือ่ คนไทย โดย ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ออกอากาศทางช่อง 9 เวลา 20.15 น. จ�ำนวน 3 เรื่อง
ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.princess-it-foundation.org/th/video.html

ตอน บัตรภาพค�ำศัพท์พหุภาษาเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนไทย
ให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

ตอน น�้ำสะอาดเพื่อเด็กและชุมชนอย่างยั่งยืน
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

ตอน พัฒนาสื่อ 3 มิติ ช่วยจัดการเรียนการสอนส�ำหรับนักเรียนพิการ
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563
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พระนามและรายนามคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ธัชยพงษ์					

กรรมการและเลขาธิการ

3. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร					

กรรมการ

4. นายมนู อรดีดลเชษฐ์					

กรรมการ

5. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ					

กรรมการ

6. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ					

กรรมการ

7. นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์					

กรรมการ

8. นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์					

กรรมการ

9. นางสาววันทนีย์ พันธชาติ					

กรรมการ

10. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์					

กรรมการและเหรัญญิก

11. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ					

กรรมการและรองเหรัญญิก

12. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล					

กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ 1

13. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล					

กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ 2

รายนามคณะที่ปรึกษามูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริฯ
1. นายอภิชัย จันทรเสน
2. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
3. นายดิลก คุณะดิลก

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ
1. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
3. กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
6. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน
7. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
8. กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
9. กรมอนามัย กระทรวงสาธารธสุข
10. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. กระทรวงการต่างประเทศ
12. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
13. กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
14. การประปาส่วนภูมิภาค
15. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
16. โครงการชลประทานอุดรธานี ส�ำนักชลประทานที่ 5
17. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
19. บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
20. บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซีย จ�ำกัด
21. บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
22. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
23. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
24. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
30. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
39. มหาวิทยาลัยศิลปากร
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลพระมงกฏเกล้า
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จ.หนองคาย
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้า (องค์การมหาชน)
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ส�ำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ส�ำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำาริ (กปร.)
ส�ำานักงานจังหวัดตาก และหน่วยงานราชการในพื้นที่
ส�ำานักงานจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานราชการในพื้นที่
ส�ำานักงานจังหวัดยะลา และหน่วยงานราชการในพื้นที่
ส�ำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การ มหาชน)
ส�ำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ส�ำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.)
ส�ำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้สนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
นางยิ่งรัก สิริสิงห
นางงามสุข หลักศิลา
นางจงดี กุลมงคล
นางศรีกิจ บุญโสม
นางสาวธนิสรา บุญโสม
นางสาวชีวภัทร์ เพ็ชร์มุข
สมาคมหม้อแปลงไฟฟ้า (TRANFORMER ASSOCIATION)
บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเล็คทริค (ไทย) จ�ำกัด
การไฟฟ้านครหลวง
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เบสแคมป์ (ไทยแลนด์)
บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ�ำกัด
บริษัท สามารถเทลคอม จ�ำกัด (มหาชน) สาขา 00002
บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
มูลนิธิหวาน-จุ้ย สุขแก้ว
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ศิรกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์ - เทรด จ�ำกัด
บริษัท โมจิโต้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด
การประปานครหลวง
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
บริษัท วิสต้าทราโฟ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ�ำกัด
บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่)
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ�ำกัด
บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร แมคคานิเคิล เวอร์คลี จ�ำกัด
บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จ�ำกัด
บริษัท ไนซ์ไฟน์เวิร์ค จ�ำกัด
บริษัท เอเซีย ทราโฟ จ�ำกัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ�ำกัด
บริษัท มีเดีย ฮาร์ท จ�ำกัด
บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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บริษัทเอกรัฐวิศวกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
บริษัท ทีซีไคม่า เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
กรมชลประทาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทยจ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
(โรงพยาบาลชลประทาน)
บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท รักสยาม พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 2004
จ�ำกัด
นายวีระชัย โกยกุล
นางสาวปณิธิ มากซุง
นายจาตุรงค์ สุขะเสน
นางสาวสุชาดา สุขนิรันดร์
นางสาวจุฑามาศ อุทิตะสาร
นางสุทิน จิตร์เจริญ
นางสาว สุธาทิพย์ เลขมาศ
Ms.Rinradee Phakkhieo
Mrs. Pipapan Attavanich
Ms.Chananya Chantrakasem
Mr. Eakkarat Sangkawattana
Mrs.Sasiwimol Skulyong
Ms. Arucha Semangern
นายดนัยวัฒน์ ชาญนนทวัฒน์
นายวศิน ทรรศนียศิลป์
Mr. piyachai tephadsadin na ayutaya
Promma Pilawut
MS.Chalermkwan Raksa
รับเงินคืน “แฮปปิ้จังวันปิ๊บๆ”
Ms. Anyamanee Nakpratoom
Mr. Komsunth Sutthichok
Kamollak Sattabut
Mr. Wannarat Thawornphattana
Mr. Aekkaluck Sayhouy
Mr. Pattarasak Rungsiri
Ms. Narissara Jiampho
Mr. Thisun Jirathamanant
Mr. Wachiraya Vasikaputra
Mr. Tanawat Ngamsri
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รายงานงบการเงิน
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
..................................................

				
(หน่วย: บาท)
(หน่วย: บาท)
				
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
18,298,008.16
33,402,331.31
เงินลงทุนชั่วคราว		
30,001,000.00
75,000,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
6,831,712.70
6,652,738.62
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
55,130,720.86
115,055,069.93
					
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		
1,095,000,000.00
1,015,000,000.00
อุปกรณ์		
7,036.06
25,066.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
1,800.00
6,009.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
1,095,008,836.06
1,015,031,075.06
รวมสินทรัพย์		
1,150,139,556.92
1,130,086,144.99
			
		
หนี้สินและเงินกองทุน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
987,216.04
15,401,539.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
987,216.04
15,401,539.00
รวมหนี้สิน		
987,216.04
15,401,539.00
		
เงินกองทุน			
ทุน			
		
		 ทุนเริ่มแรก		
200,000.00
200,000.00
		 รวมทุน		
200,000.00
200,000.00
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม			
		 ยอดคงเหลือต้นงวด		
1,114,484,605.99
785,450,561.46
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย		
34,467,734.89
329,034,044.53
		 ยอดคงเหลือปลายงวด		
1,148,952,340.88
1,114,484,605.99
รวมเงินกองทุน		
1,149,152,340.88
1,114,684,605.99
รวมหนี้สินและเงินกองทุน		
1,150,139,556.92
1,130,086,144.99
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มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
..................................................

				
(หน่วย: บาท)
(หน่วย: บาท)
				
2563
2562
รายได้			
		
รายได้รับโอนจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ			
314,500,000.00
ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพฯ			
รายได้จากการรับบริจาค		
21,902,371.99
4,420,659.00
ดอกเบี้ยรับ		
37,356,879.07
25,447,877.98
รายได้อื่น		
1,656.96
รวมรายได้		
59,259,251.06
344,370,193.94
					
ค่าใช้จ่าย		
		
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการโครงการ		
22,751,050.04
13,567,261.82
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป		
2,040,466.13
1,768,887.59
รวมค่าใช้จ่าย		
24,791,516.17
15,336,149.41
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย		
34,467,734.89
329,034,044.53

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
..................................................

		
ทุนเริ่มแรก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ปี 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ปี 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
200,000.00
785,450,561.46
329,034,044.53
1,114,684,605.99
34,467,734.89
1,149,152,340.88

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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จัดทำ�โดย
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 73/1 อาคารสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 81807, 81813-9
E-mail : info@princess-it.org
www.princess-it.org

ข้อมูลโดย
สำ�นักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ออกแบบโดย
งานออกแบบกราฟิก ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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