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สารจาก
คณะกรรมการมูลนิธิ                     

	 มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี

ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	๑๓	สิงหาคม	๒๕๕๘	โดยรับโอนโครงการและกิจกรรม	ที่แต่เดิมด�าเนินการภายใต้

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี									

มาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๙	นับเป็นระยะเวลาการด�าเนินงานถึง	๒๐	ปี	ที่โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามพระราชด�าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีได้ด�าเนนิงานตามแนวพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช ้

เพื่อพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

	 มูลนิธิฯ	มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	

สยามบรมราชกมุารีและโครงการพฒันาอืน่	ๆ ,			ส่งเสรมิการเรยีนการสอน	และการวจิยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	และวทิยาศาสตร์,	

และส่งเสริมการพัฒนา	สงเคราะห์	และช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ในการท�างานมคีณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�ารฯิ	ซึง่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรม

ราชกมุาร	ีทรงเป็นประธานกรรมการฯ	ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ	แนวทางด�าเนินงาน	และทรงติดตามงานอย่างใกล้ชิดและ

ต่อเน่ืองสม�า่เสมอ	และมสี�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ(สวทช.)	เป็นฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการรบัผิดชอบ

ด�าเนินงานตามแผน	หรือประสานงานกับหน่วยงานที่ร่วมด�าเนินงาน	

	 จดหมายข่าวมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเกดิขึน้ได้

ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการเป็นสื่อเชื่อมสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ	กับท่านผู้อ่าน	ได้ทราบถึงความก้าวหน้า

ในการด�าเนินงานที่ผ่านมา	ในส่วนของโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชด�าริ	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง	

ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

	 ในโอกาสท่ี	จดหมายข่าวในนามมูลนิธิ	ฯ	ฉบับแรกนี้	 ได้ออกมาถึงมือของทุกท่าน	ผมในฐานะกรรมการและเลขาธิการ 

มูลนิธิฯ	ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการท�างานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนประสบความส�าเร็จด้วยดีตลอดมา		

ศาสตราจารย์	ดร.	ไพรัช	ธัชยพงษ์

กรรมการและเลขาธิการ 
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	 ในการด�าเนินงาน	 มีคณะกรรมการโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ		

รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ซึ่งสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เป็นองค์ประธาน

กรรมการ	ศ.ดร.	ไพรชั	ธชัยพงษ์	เป็นรองประธานกรรมการ	

และส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	

(สวทช.)	 ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ	 

รับผิดชอบการด�าเนินงานตามแผน	หรือประสานงานกับ

หน่วยงานที่ร่วมด�าเนินโครงการ	โดยตลอดระยะเวลากว่า	

๒๐	ปีนบัจากเริม่โครงการ		สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา	ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 	 ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ	

แนวทางการด�าเนนิงาน	และทรงตดิตามงานในโครงการอย่าง

ใกล้ชิดและต่อเนื่องสม�่าเสมอ

	 ในส่วนที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	มี											

พระราชด�าริว่าความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยขีึน้อยูกั่บคณุภาพของคนเป็นส�าคญั	จงึได้ด�าเนนิ	

“โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	สยามบรมราชกุมารี”	

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	๒๕๕๒	ซึ่งมุ ่งเน้นสนับสนุนให้บุคลากร							

ทุกระดับ	ตั้งแต่นักเรียน	นักศึกษา	ครูอาจารย์	นักวิจัย	ให้

มโีอกาสได้ไปเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ทางวชิาการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรมต่าง	ๆ	 ต้ังแต่

การดูงาน	การเข้ารับการอบรม	การท�าวิจัย	 ตลอดจน									

การศึกษาต่อในระดบัสงูตามศกัยภาพและความสนใจของ

แต่ละคน	 เพ่ือจะได้น�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ										

มาใช้ประโยชน์ในการพฒันาประเทศต่อไป	โดยงานส่วนนี้

ยังคงด�าเนินภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริฯ	

	 ต่อมาในปี	๒๕๕๘	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	

สยามบรมราชกมุาร	ีมพีระราชกระแสรบัสัง่ให้จดัตัง้มลูนธิิ

เพ่ือรบัผดิชอบการด�าเนนิงานอย่างเป็นทางการ	เพือ่ช่วยให้

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ได้อย่างคล่องตัว

และมีประสิทธิภาพ	จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง	 “มูลนิธิ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ			

รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี”	ซึ่งได้จดทะเบียน										

จัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ	เมื่อวันที่	๑๓	สิงหาคม	๒๕๕๘

ชื่อภาษาไทย	:	 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

ชื่อภาษาอังกฤษ	:	The	Information	Technology	Foundation

													 under	the	Initiative	of	Her	Royal	Highness	

													 Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn

ชื่อย่อ	:	ทสพ.

วตัถปุระสงค์ของมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศ
ตามพระราชดำาริฯ 
	 ๑.	สนับสนุนการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี

และโครงการพัฒนาอื่น	ๆ

	 ๒.	 ส่งเสริมการเรียน	 การสอน	 และการวิจัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	และวิทยาศาสตร์

	 ๓.	 ส่งเสริมการพัฒนา	สงเคราะห์	 และช่วยเหลือ

ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยใช้องค์ความรู ้ด ้าน

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ๔.	ด�าเนินการใด	ๆ	อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน										

และประเทศชาติเป็นส่วนรวม

	 ๕.	 ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน	 และ

องค์การกุศลอื่น	ๆ	เพื่อสาธารณประโยชน์

	 ๖.	ไม่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

๓จดหมายข่าว
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อคนพิการ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษาของโรงเรียน							

พระปริยัติธรรม

โครงการส่งเสริมไอซีที

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียน

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษาของโรงเรียน 

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

โครงการระบบ	e-Learning	

ของการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม	(eDLTV)

กลุ่มที่ ๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

	 ปัจจุบันมูลนิธิฯ	มีโครงการและกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ																			
โดยจ�าแนกออกเป็น	๓	กลุ่มหลัก	คือ	๑)	การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	และ	
๓)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส

ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น

ตามพระราชด�าริ

โครงการวิจัยขั้วโลก

ตามพระราชด�าริ	

(ขั้วโลกเหนือ,	ขั้วโลกใต้)

การคัดเลือกนักศึกษาทุน

	ในพระราชานุเคราะห์

โครงการความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน	
(Chinese	Academy	of	Sciences:	CAS)

กลุ่มที่ ๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มที่ ๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผู้ด้อยโอกาส

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๔



โครงการส ่ง เสริมไอซีที เพื่อ

พั ฒน า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน

วิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียน

	 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอืส�าคญัของการพฒันา	ทัง้ในเมอืงและชนบท	รวมทัง้พ้ืนที่

ทุรกันดารห่างไกล	 เพื่อท�าให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	วิทยาการเหล่านี้จะเจริญก้าวหน้าและ											

จะถูกน�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมขึ้นกับคนเป็นปัจจัยส�าคัญ	ดังนั้น	 การส่งเสริมการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้แก่เดก็และเยาวชนในชนบทจงึมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาชนบทอย่างยัง่ยนื

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ทรงบรรยายเรื่อง	เสริมสร้างศักยภาพเด็กด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสร้างรากฐานของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

ณ	งานสัมมนาความสัมพันธ์ไทย	-	จีน

วันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๖

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ

	 ๑.				สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 องค์ประธานกรรมการ

	 ๒.				คุณหญิงสุมณฑา	พรหมบุญ	 	 	 	 กรรมการ

	 ๓.				นายมนู	อรดีดลเชษฐ์	 	 	 	 กรรมการ

	 ๔.				นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	 	 	 	 กรรมการ

	 ๕.				นายบุญรักษ์	สรัคคานนท์	 	 	 	 กรรมการ

	 ๖.				นายกฤษณพงศ์	กีรติกร	 	 	 	 กรรมการ

	 ๗.				นางสาววันทนีย์	พันธชาติ	 	 	 	 กรรมการ

	 ๘.				นางสาวทินสิริ	ศิริโพธิ์	 	 	 	 กรรมการ

	 ๙.				คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์	 	 	 	 กรรมการและเหรัญญิก

	 ๑๐.		นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	 	 	 กรรมการและรองเหรัญญิก

	 ๑๑.		นายไพรัช	ธัชยพงษ์		 	 	 	 กรรมการและเลขาธิการ

	 ๑๒.		นายทวีศักดิ์	กออนันตกูล	 	 	 	 กรรมการและรองเลขาธิการ	คนที่	๑

	 ๑๓.		นางชฎามาศ	ธุวะเศรษฐกุล	 	 	 	 กรรมการและรองเลขาธิการ	คนที่	๒

รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ

	 ๑.				นายอภิชัย	จันทรเสน

	 ๒.				นายพิเชฐ		ดุรงคเวโรจน์

	 ๓.				นายดิลก	คุณะดิลก

	 ๔.				นายชรินทร์	วัชรินทร์วงศ์

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๕



	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงเสดจ็พระราชด�าเนนิเป็นประธานเปิดงานประชมุวิชาการนานาชาติ	

เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก	ครั้งที่	๑๐	(i-CREATe	2016)	เมื่อวันที่	๒๗	กรกฎาคม	๒๕๕๙	

ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	โดยมี	ดร.พิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พล.ต.อ.อดุลย์	

แสงสงิแก้ว	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์	นายไมตร	ีอนิทสุตุ	ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์	ศาสตราจารย์	ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์	ประธานอ�านวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ	 i-CREATe	2016				

ดร.ทวีศักดิ์	กออนันตกูล	ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	นายสมชาย	 เจริญอ�านวยสุข	อธิบด	ี											

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ดร.	อัง	ไว	เต็ก	(Dr.	ANG	Wei	Tech)	ที่ปรึกษาการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ	

i-CREATe	2016		และคณะกรรมการจัดงาน	เฝ้ารับเสด็จฯ	

	 โดยในปีนี้	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ร่วมกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 และบริษัท	 

เอ็น.ซี.ซี.	 เอ็กซิบิช่ันส์	ออกาไนเซอร์	จ�ากัด	ร่วมกันจัด	๔	งานใหญ	่ 

เพื่อแสดงสุดยอดนวัตกรรมยกระดับชีวิตผู้สูงอายุ	และผู้พิการไทย 

เพื่อความเท่าเทียมทางสังคม	ประกอบด้วย

๑.		งานประชุมวิชาการนานาชาติ	เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ	

					และเทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวก	ครัง้ที	่๑๐	(i-CREATe	2016)	

๒.		การแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	๙																																						

					หุ่นยนต์เพื่อสังคม

Innovation
เรื่อง												วันทนีย์	พันธชาติ

i-CREATe 2016
งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟ้ืนฟู

สมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก  ครัง้ที ่๑๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ทรงมีพระราชด�ารัสเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ	

เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี
สิ่งอ�านวยความสะดวก	ครั้งที่	๑๐	(i-CREATe	2016)	

๓.		งานการจัดงานประชุมวชิาการระดบัชาตด้ิานคนพิการ	คร้ังที	่๘	หวังสร้าง	 

					ความเท่าเทียมและโอกาสทางสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ	และคนพิการ

๔.		งานอินเตอร์แคร์	เอเชีย	๒๐๑๖

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๖



	 งานประชมุวิชาการนานาชาต	ิเรือ่งวศิวกรรมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและเทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวก	ครัง้ที	่๑๐	
ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ	กิจกรรมท่ี										
น่าสนใจภายในงาน	 i-CREATe	 2016	 ประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง	ๆ	อาทิ	
	 •	การแสดงปาฐกถา	(Plenary	Session)	มุ่งเน้น
ให้เป็นเวทีที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง
ในด้านสิง่อ�านวยความสะดวกจากผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงาน
ชั้นน�าทัั้งในและต่างประเทศ	
	 •		การอบรมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop	Session)	
มุ่งเน้น	ให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
	 •		การประชุมวชิาการและการน�าเสนอผลงานวจิยั	
(Paper	and	Poster	Session)	
	 •		การประกวดโครงงานสิง่ประดษิฐ์ส�าหรบัคนพกิาร
และผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ	 (Student	
Innovation	Challenge	World	2016:	SIC	World	2016)	
เพื่อส่งเสริมนิสิต	นักศึกษาให้มีความสนใจในการพัฒนา
เทคโนโลยีส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ	
	 โดยในปีนี้	มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากการ
ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ของนักศึกษาในระดับนานาชาติ	 (Student	 Innovation	
Challenge	World	2016:	SIC	World	2016)	ซึ่งแบ่ง													
การประกวดออกเป็น	๒	ประเภท	ได้แก่	ประเภทผลงาน														
ด้านการออกแบบนวัตกรรมส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ																
(Design	Category)	และประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์
ส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ	 (Technology	Category)	
จากการคัดเลือกผลงานสิ่ งประดิษฐ ์ 	 ๑๑	 ทีมจาก
ประเทศไทยและผู ้สมัครจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง															
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 (Hong	Kong)	มาเลเซีย	
อินโดนีเซีย	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	และ	สาธารณรัฐ
สิงคโปร์	รวม	๒๙	ทีม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทอดพระเนตรนิทรรศการ
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี

สิ่งอ�านวยความสะดวก	ครั้งที่	๑๐	(i-CREATe	2016)	
                        

EASLIDER	Project	จาก	The	Hong	Kong	Polytechnic	University	
ได้รับรางวัล	Gold	Award	Design	Category	ประเภทผลงานด้าน

การออกแบบนวัตกรรมส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ	(Design	Category)

BotTherapist	Project	จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
ได้รับรางวัล	Gold	Award	Technology	Category	ประเภทผลงานด้าน

สิ่งประดิษฐ์ส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ	(Technology	Category)

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๗



พลังงานแสงอาทิตย์กำาเนิดความรู้ 
ณ สถาบันเทคโนโลยีกำาปงเฌอเตียล 

ราชอาณาจักรกัมพูชา

	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (เนคเทค)	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ

(สวทช.)	ด�าเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของสถาบันเทคโนโลยีก�าปงเฌอเตียล	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้

ไฟฟ้าและส�ารวจข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า	ทั้งหมด	๑๐	โซน	โดยท�าการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน	๑๒	เดือน	

(มกราคม	-	ธันวาคม	๒๕๕๖)	พบว่า		ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน	๓๖๓	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	โดยแบ่งเป็น	กลางวัน	(๐๖.๐๐-

๑๘.๐๐	น.)	๒๓๕	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	(ร้อยละ	๖๕)		และ	กลางคืน	(๑๘.๐๐-๐๖.๐๐	น.)	๑๒๘	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	(ร้อยละ	๓๕)	ซึ่งข้อมูล

พฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าและข้อมลูปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของโหลดพลงังานน�าไปประกอบการออกแบบขนาดและการท�างานของระบบ

ผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะติดตั้ง

	 สถาบันเทคโนโลยีก�าปงเฌอเตียล	ตั้งอยู่ในอ�าเภอปราสาทซ็อมโบร์	จังหวัด									

ก�าปงธม	ประเทศกมัพชูา	โดยสมเดจ็ฮุนเซน็	นายกรัฐมนตรีได้สนองแนวพระราชด�าริ	

น้อมเกล้าฯ	ถวายที่ดินบริเวณใจกลางประเทศจ�านวน	๔๕	 ไร่	 (ต่อมาได้ขยายเป็น												

๑๑๗	ไร่)	 เป็นพื้นที่ก่อสร้าง	สถาบันเทคโนโลยีก�าปงเฌอเตียลเปิดอย่างเป็นทางการ			

เมื่อวันที่	๑๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๘	โดยเปิดสอนทั้งสายสามัญ	(เกรด	๗–๑๒)	และ

สายอาชีวศึกษา	(เกรด	๑๐–๑๒)	จ�านวน	๔	สาขาวิชา	คือ	สาขาวชิาไฟฟ้า	สาขาวชิา

อเิลก็ทรอนิกส์	สาขาวชิากสกิรรม	และสาขาวชิาปศสุตัว์	โดยปัจจบัุนมนีกัเรยีนมากกว่า	

๑,๕๐๐	คน

	 ที่ผ่านมาสถาบันฯ	ใช้เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน�้ามันดีเซล	 (Diesel	Generator)	

จ�านวน	๓	ตัว	เปิด-	ปิดสลับกันตามวันคู่-วันคี่	และในแต่ละวันจะเปิด-ปิดเป็นช่วงเวลา	

ท�าให้มีค่าใช้จ่ายส�าหรับน�้ามันดีเซลในแต่ละเดือนเป็นหลักแสนบาท	กรมราชองครักษ์

ซึ่งรับผิดชอบด�าเนินโครงการตามพระราชด�าริท่ีสถาบันฯ	 จึงได้ปรึกษาหารือกับ

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	เพื่อด�าเนินงานบริหาร

จัดการ	และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์		

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินเปิดระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์ผสมผสานกับเครื่องยนต์ดีเซลและ

พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แก่
สถาบันเทคโนโลยีก�าปงเฌอเตียล

วันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙

	 สถาบันเทคโนโลยีก�าปงเฌอเตียล	 ชื่อเดิม	 “วิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล”	 นั้นไม่มีระบบสาธารณูปโภค																		 

ทั้งไฟฟ้าและน�้าประปา	การจัดการเรียนการสอนและการพักอาศัยจึงจ�าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน�้ามัน

ดีเซล	 (Diesel	Generator)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	จึงทรงมีพระราชด�าริให้หาวิธีบริหาร

พลังงานในวิทยาลัยอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	

ร้อยเรื่องไอที เรื่อง มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๘



	 สวทช.	ได้ตดิตัง้ระบบเซลล์แสงอาทติย์ขนาด	๑๒๖	kWp	โดยแบ่งเป็นระบบแรก	๗๐	kWp	(๕๖%)	เพ่ือผลติไฟฟ้า													

ไปใช้ในเวลากลางวนัโดยตรง	และระบบย่อยทีส่อง	๕๖	kWp	(๔๔%)	เพือ่เกบ็ไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรีส่�าหรบัใช้ในเวลากลางคืน	

หากช่วงเวลาใดมกีารใช้ไฟฟ้าเกนิก�าลงัทีเ่ซลล์แสงอาทติย์ผลิตได้	ระบบจะส่ังให้เคร่ืองก�าเนดิไฟฟ้าด้วยน�า้มนัดีเซลท�างานเสรมิ

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอกับความต้องการ	ทั้งนี้	สวทช.	ยังเพิ่มระบบติดตามสภาพการท�างานแบบเวลาจริงผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต	เพื่อให้สามารถควบคุม	และดูแลระบบได้จากระยะไกล

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของสถาบันเทคโนโลยีกำาปงเฌอเตียล

	 ปัจจบุนัผูบ้ริหาร	คร	ูบุคลากรและนักเรียนของวทิยาลยัก�าปงเฌอเตยีลกว่า	๑,๕๐๐	คน	ได้รบัประโยชน์จากระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	 ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้กิจกรรมทางการศึกษาด�าเนินไปอย่างราบรื่น	 และ 

ยังสามารถดูแลและบ�ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้ด้วยตนเอง	เนื่องจากมีการสอนเรื่องนี้ในหลักสูตร	

อีกทั้งยังมีการอบรมทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	การออกแบบ	การใช้งานและการบ�ารุงรักษา	เป็นต้น

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๙



	 คณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารีได้จัดท�า	 
“ชุดหนังสือและส่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ	๕	 รอบ	 
๒	เมษายน	๒๕๕๘”	เพือ่เฉลมิพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรตคิณุ
ที่มีต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย	 โดยรวบรวมและ 
น�าเสนอผลการด�าเนนิงานโครงการตาม	พระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

หนังสือรวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชุดหนังสือและส่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 ในโอกาสฉลองพระชนมายคุรบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

หนังสือมูลนิธิ รวบรวมพระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

หนังสือ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” 
ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ

เนือ้หา	:	รวบรวมและน�าเสนอผลการด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		เนื้อหาประกอบด้วย	
๑)	พระราชประวตัแิละพระอจัฉรยิภาพด้านวทิยาศาสตร์	และเทคโนโลยี
๒)	การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
๓)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๔)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส

												หนังสือรวบรวมปาฐกถาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี														

ที่ทรงบรรยายเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาในด้านต่าง	ๆ														
และพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง	 ใน	๕	ด้านคือ	ด้านการศึกษา	 	ด้านการพัฒนาภาพรวม													
ด้านการพัฒนาเยาวชนไทย	ด้านการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส	และด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ดาวเทียม  

งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือการ์ตูนเฉลิมพระเกียรติฯ	 
“ปังปอนด์ตะลุยโลกวิทย์	พิชิตไอที”	เมื่อวันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๕๘	 

ณ	ที	เค	ปาร์ค	เซ็นทรัลเวิร์ล	กรุงเทพมหานคร

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๐



หนังสือการ์ตูน และโปสเตอร์
“ปังปอนด์ ตะลุยวิทย์ พิชิตไอที”                   

หนังสือรวมโปสเตอร์ 
งานสมัมนาและนทิรรศการ ๖๐ พรรษา รัตนราชสดุา วทิยาปรทิรรศน์

ประกอบด้วย
๑)		เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
๒)		โครงการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีามพระราชด�าริ
๓)		โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๔)		โครงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนพิการ
๕)		โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล
๖)		โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
					ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๗)		โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

เนื้อหา	:	รวบรวมและน�าเสนอ	พระราชกรณียกิจใน
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผ่านตัวการ์ตูน	“ปังปอนด์”	
จ�านวน	๕	เรื่อง	คือ	
๑)		เจ๋งสุด	ๆ	นักวิทยาศาสตร์ไทยไปร่วมงานที่เซิร์น
๒)		ท่องดินแดนขั้วโลกใต้ผจญภัยในแอนตาร์กติกา
๓)		eDLTV	เรียนด้วยตนเองก็เก่งได้
๔)		น่าทึ่ง!	อุปกรณ์ไฮเทคช่วยคนพิการท�างานได้
๕)		โซลาร์เซลล์	แสงสว่าง	...	น�าความรู้

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๑



	 กรมราชทัณฑ์ได้จัดการอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ให้แก่

เรอืนจ�า/ทณัฑสถานทีอ่ยูใ่นโครงการจ�านวน	๒๕	แห่ง	ด้วยหลกัสตูร

ระยะสั้นระดับ	ปวช.	และ	ปวส.	ท�าให้ผู้ต้องขังสามารถสร้างสรรค์

งานต่าง	ๆ	เช่น	โปสเตอร์		แผ่นพับ		นามบัตร	โลโก้	และกระดาษ

เขยีนจดหมาย	การ์ดอวยพรส�าหรบัจ�าหน่ายภายในเรือนจ�า	เป็นต้น	

ท�าให้ผูต้้องขงัมรีายได้ส�าหรบัการซือ้ของใช้ทีจ่�าเป็นระหว่างต้องโทษ

	 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ร่วมกับ										

กรมราชทัณฑ์	ด�าเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับ													

ความรู้	และทักษะเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างที่อยู่ในที่คุมขัง	สามารถน�าความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร	์										

ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้เมื่อพ้นโทษ	และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และคุณค่าต่อตนเอง	

ไตรมาสที่ ๑  และ ๒ :

ไตรมาสที่ ๓ : ไตรมาสที่ ๔ :

	 เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจ	มูลนิธิฯ	ได้จัดกิจกรรมการน�าเสนอ

ผลงานจากการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ของผู้ต้องขังในเรือนจ�า/

ทณัฑสถาน	ผ่าน	Facebook	ของโครงการฯ	เพือ่ให้เรอืนจ�า/ทัณฑสถาน

น�าเสนอผลงานของผู้ต้องขังท่ีได้รับความรู้จากการศึกษาวิชาชีพ

คอมพิวเตอร์	มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันบน	Social	Network

	 กิจกรรมดงักล่าว	ด�าเนนิงานระหว่างเดอืนมกราคม-ธนัวาคม	

๒๕๕๘	โดยมีเรือนจ�า/ทัณฑสถานสนับสนุนให้ผู้ต้องขังส่งผลงาน 

เข้าร่วม	 “กิจกรรมการน�าเสนอผลงานจากการศึกษาวิชาชีพ

คอมพวิเตอร์ของผู้ต้องขงั”	จ�านวน	๑๖	แห่ง	และมผีลงานของผูต้้องขงั

เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๑๗๖	ผลงาน	

ไอซีทีเพื่อผู้ต้องขัง 
“การศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ”

ชนะเลิศประเภท	Graphic	
จากเรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช	จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะเลิศประเภท	Graphic	
จากเรือนจ�ากลางชลบุรี	จังหวัดชลบุรี

ชนะเลิศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์	
จากทัณฑสถานชายวัยหนุ่มกลาง	จังหวัดปทุมธานี

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๒



สื่อเพื่อการรู้หนังสือสำาหรับผู้ต้องขัง

	 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ที่ทรงพระราชทาน																

เคร่ืองคอมพวิเตอร์มอืสอง	ตัง้แต่ปี	๒๕๔๐	เพือ่จัดการศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพีให้กบัผู้ต้องขงั	โดยกรมราชทณัฑ์	

ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ได ้

ด�าเนินการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

	 	 	 	 กรมราชทัณฑ์ได ้จัดท�าโครงการผลิต 

ส่ือส่งเสริมการรู้หนงัสือส�าหรับผู้ต้องขงั	เพ่ือใช้เป็น

สือ่การเรียนการสอนการรูห้นงัสอืให้กบัผูต้้องขงั

ในเรือนจ�า	ทัณฑสถานทั่วประเทศ	ให้ผู้ต้องขัง

ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา	ตลอดจนพัฒนาวิธี

การเรียนการสอนและมีสื่อการเรียนการสอน 

ที่เหมาะสมกับบริบทผู้ต้องขัง	 โดยได้จัดท�าเป็น

ส่ือแอนเิมชัน่	(Animation)	ในรูปแบบ	DVD	และ

คู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

และคณิตศาสตร์เป็นหลักสูตรกรมราชทัณฑ์	

ส�าหรับผู้ต้องขังชาวไทยและผู้ต้องขังต่างชาติ 

ทีไ่ม่รู้หนงัสือ	ให้สามารถอ่านและเขยีนหนงัสือไทย

ได้	 คิดเลขเป็น	ซึ่งจะน�าความรู้จากการเรียน 

ไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมี

ความเข้าใจ	 ตลอดจนมีความรู ้วิชาพื้นฐาน	

สามารถพัฒนาความรู้ไปสู่การศึกษาในระดับ 

ทีส่งูขึน้และน�าความรูไ้ปใช้ด�าเนินชวีติประจ�าวนั

ในสังคมภายหลังพ้นโทษได้	 	 ซ่ึงส่ือมัลติมีเดีย										

ดังกล่าวเป็นผลงานการร่วมกันสร้างสรรค์ของ

เจ้าหน้าทีแ่ละผูต้้องขงัของทณัฑสถานวัยหนุม่กลาง	

จังหวัดปทุมธานี	และทัณฑสถานหญิงกลาง	

	 ทัง้นี	้กรมราชทณัฑ์ได้ก�าหนดให้เรอืนจ�า	

ทัณฑสถานทั่วประเทศน�าไปใช้เป็นหลักสูตร

เฉพาะส�าหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ต้องขงั

ที่ไม่รู้หนังสือ	

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๓



	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก													

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลน�าร่องโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชด�าริ	ฯ	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๘	และขยายผลไปสู่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในภูมิภาคต่าง	ๆ	ของประเทศไทย	จนปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือข่ายจ�านวน	๓๑	แห่ง	และมีเด็กป่วยได้

รับบริการภายใต้โครงการนี้กว่า	๒๐,๐๐๐	คนต่อปี

	 การด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ	 และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ	เป็นอย่างดี	“ศูนย์เครือข่าย

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เดก็ป่วยในโรงพยาบาลตามแนวพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร”ี	

สถาบันสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชนิ	ีกรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	จึงได้รับ	“รางวลับริการภาครัฐแห่งชาติประจ�าปี	

พ.ศ.	๒๕๕๗	(Thailand	Public	Service	Awards	2014)	ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ	ระดับดีเด่น”	

จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	ซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ทูลเกล้าฯ	ถวายรางวัล									

ดังกล่าว	แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่	๓๐	มีนาคม	๒๕๕๘	ในพิธีเปิดงานสัมมนาและ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	“๖๐	พรรษา	รัตนราชสุดา	วิทยาปริทรรศน์”	

ผู้อ�านวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	และคณะ

เดินทางไปรับรางวัล	2015	UNPSA	ณ	ประเทศโคลัมเบีย	เมื่อวันที่	๒๓	มิถุนายน	๒๕๕๘

2015	United	Nations	Public	Service	Awards	

(2015	UNPSA)

	 ต่อจากนั้น	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 ได้เสนอผลงาน

ดังกล่าว	 ในชื่อ	 “Holistic	 School	 in	Hospital”	 เข้าประกวดระดับ

นานาชาติ	ในรายการ	2015	United	Nations	Public	Service	Awards	

(2015	 UNPSA)	 ซึ่งจัดข้ึนโดย	United	Nations	Department	of																							

Economic	and	Social	Affairs	(UNDESA)	และได้รบัรางวลัชนะเลิศ	(1st	place	

winner)	 ในสาขาการส่งเสริมแนวทางการด�าเนินการของภาครัฐโดยรวมใน

ยุคข้อมูลข่าวสาร	(Category	3	–	Promoting	Whole	of	Government	

Approaches	in	the	Information	Age)

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๔



	 กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และหน่วยงานท่ีร่วมด�าเนิน

โครงการศนูย์เครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เดก็ป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชด�ารฯิ	ทลูเกล้าฯ	ถวายรางวลั	2015	UNPSA	

แดส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีซึง่ทรงริเริม่โครงการนี้	และเพือ่เป็นการเฉลิมพระเกยีรตใินโอกาส

ฉลองพระชนมายุ	๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘

ศาตราจารย์	ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์	กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริฯ

ศาสตราจารย์คลินิก	เกียรติคุณ	นายแพทย์	ปิยะสกล	สกลสัตยาทร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	โรงพยาบาล	และศูนย์การศึกษาพิเศษ	

เข้าเฝ้าฯ	ทูลเกล้าฯ	ถวายรางวัล	2015	United	Nations	Public	Service	Awards	(2015	UNPSA)

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	เมื่อวันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๕๘

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดท�าเกียรติบัตร

เพื่อมอบแก่ศูนย์การเรียนฯ	ในโครงการ

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๕



	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

ในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง	ทรงพระราชวินิจฉัยว่า	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญท่ีช่วยให้ผู้พิการประสบ

ความส�าเร็จได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกมาประยุกต์ใช้เป็น

เครื่องมือช่วยในการพัฒนาความสามารถของคนพิการ	จะช่วยสร้างโอกาสในการเรียนการศึกษา	การพัฒนาทักษะต่าง	ๆ	

เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตประจ�าวันได้ดีข้ึน	ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น	 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของคนพิการ	

รวมทัง้ยงัเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชพีทีเ่ท่าเทยีมกบัคนปกติในสังคม		ทรงพระราชทานคนพิการกรณศึีกษา

ทีม่คีวามพกิารหลากหลาย	ให้คณะกรรมการและคณะท�างานมูลนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ช่วยคิดค้นต้นแบบอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก	หรือการปรับอุปกรณ์	

ที่มีอยู่ให้สะดวกต่อการใช้งาน	หรือเทคนิคการจัดการเพื่อให้คนพิการสามารถท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ได้ด้วยตนเอง		

“การพัฒนาศักยภาพคนพิการตามพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๖



นายปวินท์ เปี่ยมไทย 

	 นักเรียนพิการทางการเห็น	 เป็นผู้ที่มีความตั้งใจและมุมานะในการเรียน

สายวทิยาศาสตร์	โดยได้เข้าร่วมโครงการสนบัสนนุและส่งเสริมการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนตาบอดในปี	๒๕๕๖	ขณะเรียน														

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๔	นายปวินท์	 มีผลการเรียนดีเยี่ยมตลอดการเรียนระดับ												

ชั้นมัธยมศึกษาเมื่อปี	๒๕๕๗	สามารถสอบเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับเด็กและเยาวชน	หรือ	Junior	Science	Talent	

Project	(JSTP)	รุน่ที	่๑๗	ภายใต้การด�าเนนิงานของ	สวทช.		ปัจจุบนันายปวนิท์	ส�าเรจ็

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา	 ๒๕๕๘	จากโรงเรียน

เซนต์คาเบรยีล	และสามารถสอบเข้าศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์	

สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในปีการศกึษา	๒๕๕๙	นบัว่า

เป็นนักเรียนพิการทางการเห็นคนแรกของประเทศไทยที่สามารถเข้าเรียนระดับ

อุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

นางสาวตอยยีบะห์ สือแม 

	 บัณฑิตพิการปราศจากแขนและขาทั้งสองข้างตั้งแต่ก�าเนิด	มีภูมิล�าเนา

อยู ่จังหวัดนราธิวาส	 ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีตัง้แต่เรยีนอยู	่

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๔	 ในโรงเรียนบ้านปลักปลา	 ในปี	๒๕๔๕	 โดยได้รับการ 

ช่วยเหลอืทั้งในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย	การศึกษา	การช่วยเหลือตนเอง

ในชีวิตประจ�าวันการปรับสภาพบ้านและเศรษฐกิจของครอบครัว	ท�าให้สามารถ

พฒันาศกัยภาพของตนเองทัง้การเรยีนและการช่วยเหลอืตนเองได้ดีขึน้ตามล�าดบั													

นางสาวตอยยบีะห์	ส�าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตร	ีคณะวิทยาการสือ่สาร	สาขา

นิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	จังหวัดปัตตานี	ใน

ปีการศึกษา	๒๕๕๘	ปัจจุบันท�างานเป็นนักจัดรายการวิทยุ	ประจ�าสถานีวิทยุ

จังหวัดนราธิวาส	ณ	ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

นางสาวจันทร์จิรา อวดคม  
	 พนกังานต�าแหน่งโปรแกรมเมอร์ประจ�าธนาคารแห่งหนึง่				มคีวามพิการ

ขาขาดเหนอืเข่าทัง้สองข้าง	เนือ่งจากได้รบัการตดัขาทัง้สองข้างจากการตดิเชือ้ใน

กระแสเลือด	 เมื่อปี	พ.ศ.๒๕๕๗	ได้เข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อที่โรงพยาบาล

เปาโลเมโมเรียล	 สาขาพหลโยธิน	 กรุงเทพมหานคร	 และเข้ารับการฟื ้นฟ ู

สมรรถภาพร่างกาย	และจัดท�าขาเทยีม	ณ	สถาบนัสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์แห่งชาติ	 คณะแพทย์สถาบันฯ	 ได้ด�าเนินการจัดท�าขาเทียม		 

เริม่ตัง้แต่	ขาเทยีมแบบสัน้ส�าหรบัฝึกเดนิ	และเตรยีมการจดัท�าขาเทยีมชนดิ	C-leg	

ซึ่งควบคุมการเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวันต่อไป	

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๗



ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ 
กับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)

 เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ท�าความร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อเสริม
สร้างทักษะให้กับผู้บริหารและครูนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการ ฯ

	 ในกรอบความร่วมมือนี้	 มีการ

จัดกิจกรรม	ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจ�านวน											

๒	กิจกรรม	คือ	

 กิจกรรมที่ ๑ คือ การประชุม

เชิงปฏิบั ติการหัวข ้อ  “ผู ้บริหาร
โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
ศตวรรษที่ ๒๑” ในวันที่	 ๑๕	 -	๑๘		

มีนาคม	 ๒๕๕๙	 โรงแรมหรรษาเจบี	

อ.หาดใหญ่	 จ.สงขลา	 ให้กับผู้บริหาร	

โรงเรียนในประเทศไทย	๑๕	แห่ง	และ	

ผู้บริหารโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซีย	

๕	แห่ง	จุดประสงค์ของการจัดประชุม	

เพ่ือให้ผู้บริหารได้แนวคิดและความรู้ 

ในด้านการบริหารงานในโรงเรียนที่

สอดคล้องกับศตวรรษท่ี	๒๑	 เพื่อให ้

ผู้บริหารน�าความรู้ในเรื่องการบริหารที่

สอดคล้องกบัศตวรรษท่ี	๒๑	มาวางแผน

พัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ	 และเพ่ือแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

โรงเรียนระหว ่างผู ้บริหารโรงเรียน 

ในมูลนิธิและโรงเรียนจากประเทศ

อินโดนีเซีย	

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๘



 กิจกรรมที่ ๒ การจัดอบรม 

“Digital	Classroom”	ในวันที่	๓	–	๔	

พฤษภาคม	 ๒๕๕๙	ณ	พระต�าหนัก

ทักษิณราชนิเวศน์	 จ.นราธิวาส	 มีผู  ้

เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๑๗	คน	โดยมี

วิทยากรจากองค์การซีมีโอ	 กิจกรรม 

ดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู ้ 

การใช้โปรแกรมเพือ่จดัการเรยีนการสอน	

โดยครจูะน�านกัเรยีน	ท�ากจิกรรมเป็นเวลา	

๑	ปีการศึกษา	 ในหัวข้อเรื่อง	“Digital	

Storytelling”		เริม่ต้ังแต่เดือนสงิหาคม	

๒๕๕๙		โดยกจิกรรมในเทอมแรกจะเน้น

เรื่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	 เช่น	

วัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	

การละเล่น	การเต้นร�า	ร่วมไปถึงอาหาร	

ผ่านโปรแกรม	Edmodo	

	 ในกิจกรรมประกอบด้วยผูบ้รหิารของโรงเรยีนจากประเทศอนิโดนเีซียจ�านวน	๕	โรงเรียน	และผูบ้รหิารของโรงเรยีน

สอนศาสนาอิสลามภายใต้โครงการตามพระราชด�าริฯ	จ�านวน	๑๕	โรงเรียน	ร่วมกันด�าเนินกิจกรรมประกอบด้วย																														

											๑)	Teleconference	via	WebEx	ระหว่างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามของไทยและโรงเรียนของอินโดนีเซีย													 

											๒)	เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสุวรรณวงษ์	อ.	หาดใหญ่	จ.สงขลา		

	 ผลการประชุมผู้บริหารตกลงที่จะท�ากิจกรรมร่วมกันในหัวข้อ	“Digital	Storytelling”	การเล่านิทานวัฒนธรรม

ผ่านสื่อออนไลน์	ใช้ระยะเวลาการด�าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม	–	สิงหาคม	๒๕๕๙	

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๙



ข่าวกิจกรรม

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราช
กุมารี	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	เสด็จเป็นประธานใน
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์
ขั้วโลก	(MOU	on	Polar	Science	Research	(Under	
the	MOU	 between	 CAA-NSTDA))	 ระหว่าง	
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของประเทศไทย	จ�านวน	
๔	แห่ง	ซึง่เคยส่งหรือสนใจจะส่งนกัวิจัย/นักวทิยาศาสตร์
ไปร่วมคณะส�ารวจขั้วโลกใต้กับ	Chinese	Arctic	and	
Antarctic	Administration	(CAA)		ได้แก่	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	
(องค์การมหาชน)	 และสวทช.	 ในฐานะหน่วยงาน
ประสานงานกับสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน	 (Polar	 
Research	 Institute	of	China)	 โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่ อพัฒนาความร ่วมมือในด ้านการศึกษาวิจัย
วิทยาศาสตร์ขั้วโลกตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ด้านชีววิทยาทาง
ทะเล	(Marine	Biology)	สมทุรศาสตร์	(Oceanography)	
ธรณฟิีสกิส์	(Geophysics)	และธรณเีคม	ี(Geochemistry)	
เมื่อวันที่	๖	เมษายน	๒๕๕๙	ณ	โรงแรม	China	World	
Hotel	Beijing	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 
เรื่อง การวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก

นักวิทยาศาสตร์ไทยเข้าเฝ้าฯ 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
กราบถวายบงัคมลาเดนิทางไปทำาวจิยัวทิยาศาสตร์

ขั้วโลกร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะนักศึกษาทุนพระราชทานเข้าเฝ้า ฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

	 เมื่อวันที่	๒๙	ธันวาคม	๒๕๕๘	รองศาสตราจารย์	ดร.ศิวัช	
พงษ์เพียจันทร์	คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	และนายปฐพร	เกื้อนุ้ย	นักศึกษาปริญญาเอก	
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	 คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	กราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปศึกษาวิจัยร่วมกับ
คณะส�ารวจทวปีแอนตาร์กตกิแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีครัง้ที	่๓๒	
(CHINARE	32:	32nd	Chinese	Antarctic	Research	Expedition)	

	 เมือ่วนัที	่๕	มถินุายน	๒๕๕๙	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	
ศาสตราจารย์	ดร.	ไพรัช		ธชัยพงษ์	น�าคณะนกัศกึษาท่ีได้รับพระราชทาน
ทนุการศกึษา	ณ	มหาวทิยาลยัซอีานเจยีวทง	สาธารณรฐัประชาชนจนี	
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยนีนัยาง	สาธารณรฐัสงิคโปร์	และมหาวทิยาลยั
คอลเลจดับลิน	สาธารณรัฐไอร์แลนด์	จ�านวน	๙	คน	คณะนักเรียน 
ที่ได้รับทุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�านักงาน	ก.พ.	 กับ	
มหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์จีน	 (University	 of	Chinese								
Academy	of	Sciences	:	UCAS)	สาธารณรฐัประชาชนจนีจ�านวน	๓	คน

นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา	

ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง	

สาธารณรัฐสิงคโปร์

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๐



     ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ
(สวทช.)	ร่วมกบั	มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การใช้เลนส์มิวอาย	 (MuEye)																
เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท”	 เพื่อให้ครู
และนักเรียนได ้ ใช ้ เลนส ์ผ ่านสมาร ์ทโฟน	 ทดแทน
กล้องจุลทรรศน์	 โดยเปลี่ยนมือถือหรือแท็บเล็ตให้เป็น
กล้องจลุทรรศน์ดจิทัิลพกพาด้วยนวตักรรม	“เลนส์มวิอาย”	เมือ่
วนัท่ี	๓๑	มนีาคม	–	๑	เมษายน	๒๕๕๙	ณ	บ้านวทิยาศาสตร์
สิรินธร	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	สวทช.

อบรมการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye) 
เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์

ในโรงเรียนชนบท

	 โดยนักวิทยาศาสตร์ไทยท้ัง	 ๒	 คน	 ออกเดินทางจาก											
ประเทศชิลี	ไปยังสถานีวิจัยเกรทวอลล์	ในวันที่	๖	มกราคม	๒๕๕๙	
และเดินทางกลับจากสถานีวิจัยเกรทวอลล์ประมาณวันที่ 	 ๓	
กมุภาพนัธ์	๒๕๕๙	หวัข้อวจัิยท่ีจะด�าเนินการในครัง้น้ีคอื	“การศกึษา
ระดับความเข ้มข ้นของสารก ่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอนในดิน	ตะกอนและสิง่มชีวีติในทะเลรอบทวปีแอนตาร์กติก
ตามเส้นละติจูด”	 (A	Cross	Latitudinal	Study	of	Polycyclic	
Aromatic	Hydrocarbons	in	Antarctic	Soils,	Sediments,	and	
Marine	Organisms)

และครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายฤดูร้อน	Science	
Education	 Program	ณ	Lawrence	 Livermore	National						
Laboratory	(LLNL)	สหรัฐอเมริกา	จ�านวน	๒	คน	คณะกรรมการ
และผู้ปกครองของนักศึกษา	เข้าเฝ้า	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	
สยามบรมราชกมุาร	ีขอรบัพระราชทานพร	เพือ่เป็นสริมิงคลส�าหรับ
การเดินทางไปศึกษาต่อ

นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา			๑)	มหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์จีน

๒)	มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง	๓)	มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน		ตามล�าดับ

	 	 	 	 	“เลนส์มิวอาย”	ได้รับการพัฒนามาจากทีมนักวิจัย 
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์	(PTL)	หน่วยวิจัย
อุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ	 เนคเทค	สวทช.	 	ซึ่งมีความ
สามารถในการเพิม่ศกัยภาพให้กับกล้องทีติ่ดมากบัอปุกรณ์
พกพาอย่าง	แทบ็เลต็หรอืโทรศพัท์มอืถอืในการบนัทกึภาพ
ของวัตถุขนาดเล็กได้ง่ายข้ึน	 	 จึงถือเป็นเคร่ืองมือทดแทน	
“กล้องจุลทรรศน์”	 	ที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเรียนรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนและ	บุคคลทั่วไป	

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๑



สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จพระราชดำาเนินเปิดศูนย์การเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม

อบรมหลักสูตรการทำาหนังสั้นสำาหรับเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจ

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
	 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี
จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การจัดการเรียน 
การสอนเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดน	 (ตชด.)	ผ่านชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา	 เรื่อง	“รู้รับ...	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”												

แก่ครูผู้สอนในโรงเรียน	ตชด.”	

	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
สถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน	จดัอบรมหลกัสตูรการท�าหนงัสัน้	
๑๖	-	๑๘	มนีาคม	๒๕๕๙	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ปลกูฝังให้เดก็และเยาวชน
เกิดการเรียนรู้และสร้างส�านึกในเรื่องต่าง	ๆ	ทางสังคม	และสามารถสร้าง
สื่อรณรงค์ในประเด็นต่าง	ๆ	 เพื่อสร้างความเปล่ียนแปลงสังคม	รวมถึง											
การท�าผลงานส่งเข้าร่วมประกวดในเวทีต่าง	ๆ	โดยมีเด็กและเยาวชนจาก
สถานพินิจฯ	๑๑	บ้าน	จ�านวน	๗๐	คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

	 เมื่อวันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๕๙	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินเปิดศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านคีรีล้อม	พร้อมเสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร	“โครงการ
ระบบไอซีที	และพลังงานทดแทนแบบบูรณาการส�าหรับชุมชนชายขอบตาม 
พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร”ี	ณ	ศนูย์การ
เรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม	อ.บางสะพานน้อย	จ.ประจวบครีขัีนธ์	
โดยมีศาสตราจารย์	 ดร.ไพรัช	 ธัชยพงษ์	 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�าริฯ	และทีป่รึกษาอาวโุส	ส�านกังานพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	และคณะท�างาน	เนคเทค	สวทช.	

รับเสด็จฯ

	 ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อมตั้งอยู ่ในป่าต้นน�้าหน่วยพิทักษ์ป่าคีรีล้อม	 เปิดท�าการสอนตั้งแต ่
ระดับก่อนประถมถึงระดับประถม	๖	มีนักเรียน	๑๐๕	คน	ครู	ตชด.	จ�านวน	๖	นาย	ผู้ดูแลเด็กเล็ก	๒	คน	ชุมชนบ้านคีรีล้อมอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลยังไม่มีระบบไฟฟ้า	และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๒



เมื่อวันท่ี	๒๙	มีนาคม	๒๕๕๙	ณ	ห้องประชุม	CC-305	
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
(สวทช.)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพครู	 ให้เข้าใจสาเหตุและ 
ผลกระทบ	ทีเ่กดิขึน้จากภยัพบิตัทิางธรรมชาต	ิรวมถงึการน�า 
ความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน	 ส�าหรับ
เตรียมความพร้อมแก่เด็กและเยาวชนในการรับมือกับ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น

	 	 	 	 	 โครงการฯ	 ได ้ติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 
แบบผสมผสานระหว่างพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย	์ 
และพลังงานจากน�้าขนาด	๖,๒๐๐	 วัตต์	 ซึ่งจะมีไฟฟ้า 
เพียงพอส�าหรับจัดการเรียน	 อาทิ	 วิชาคอมพิวเตอร	์ 
การศึกษาทางไกลโดยผ่านดาวเทียม	การใช้งาน	eDLTV	
นอกจากนี้	 ยังจัดตั้งสถานีเก็บประจุไฟฟ้า	 (Charging	 
Station)	 เพื่อให้ประชาชนน�าตะเกียงมาชาร์จไฟไปใช้งาน
ที่บ้านได้	 โครงการฯ	 ได้จัดหาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่มี
อปุกรณ์ได้แก่	เคร่ืองคอมพิวเตอร์	๑๒	เครือ่ง	กล้องประชมุ
ออนไลน์	 โทรทัศน์	 LED	พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตให้ 
แก่โรงเรียนด้วย

การประชุมวางแผนการดำาเนินงาน
ด้านไอทีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ

 นายบุญรักษ์	 สรัคคานนท์	กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ														

สยามบรมราชกุมารี	 ร่วมกับ	ผศ.ดร.ธรัช	 	อารีราษฎร์	 ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผศ.ดร.วรปภา		อารีราษฎร์	

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	และคณะท�างาน	สวทช.	ลงพืน้ที	่ตรวจเยีย่มโรงเรยีน

และประชมุวางแผนด�าเนนิงานด้านไอทีเพือ่การศกึษาของโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ระหว่างวันท่ี	 ๒๑	 –	๒๓	

มิถุนายน	๒๕๕๙	ณ	 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ	 มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 โดยมีผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรม	๑๑๕	รูป/คน	มี

วตัถุประสงค์	๑)	เพือ่ส�ารวจความพร้อม	และวางแผนการด�าเนนิงาน

ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ในการน�าสื่อ	eDLTV	จัดการเรียนรู้	และ	๒)	ประชุมวางแผนการ

ด�าเนินงานกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์	ภายใต้ความร่วมมือกับ

วทิยาลยัในสงักดัส�านกังาน	คณะกรรมการการอาชวีศกึษา	(สอศ.)	

เพื่อเปิดโอกาสให้วิทยาลัยพี่เลี้ยงและโรงเรียน	 ได้วางแผน 

การท�างานร่วมกัน	

จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๓



ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

จัดทำาโดย

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
เลขที่	๗๓/๑	ถนนพระรามที่	๖	แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐

โทรศัพท์	๐	๒๕๖๔	๗๐๐๐	โทรสาร	๐	๒๖๔๔	๘๑๓๔
เว็บไซต์	www.princess-it.org	อีเมล	info@princess-it.org

งานออกแบบ
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์	

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)
															และทัณฑสถานหญิงกลาง	กรมราชทัณฑ์

คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นวพรรษ	ค�าไส

เยาวลักษณ์	คนคล่อง,	อลิสา	สุวรรณรัตน์,	เสาวดี	คล้ายโสม,	
ธัญญ์ณัช	บุษบงค์,	กัญรินทร์	ละอองกุลพลวัต,	สาวิตรี	ภิรมย์กิจ

กองบรรณาธิการ

 

 

สวทช. จับมือ ๑๓ เครือข่ายมหาวิทยาลัย และอินเทล
สานต่อโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ

ใช้ไอซีทียกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

	 วันที่	๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙		ณ	อาคารส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มูลนิธิเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรม

ราชกมุารี	ร่วมกบัส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ

(สวทช.)	สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย	๑๓	แห่งท่ัวประเทศ	 

สานต่อแนวพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	 ในการประยุกต์ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพ 

การศึกษา			และพัฒนาทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวีติในศตวรรษที	่๒๑	

ให้แก่เยาวชน	โดยม	ีบริษทั	อนิเทล	ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์	(ประเทศไทย)	

จ�ากดั	ร่วมสนับสนุนโครงการไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที	่

๒๑			สร้าง	Innovation	Space	:	ขยายโอกาสพฒันาทกัษะนวตักรรม

ไอท	ีโดยมศีาสตราจารย์	ดร.ไพรชั	ธชัยพงษ์	กรรมการและเลขาธกิาร				

มลูนธิิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	

สยามบรมราชกมุารี	เป็นประธานในการแถลงข่าวความร่วมมือ	 	

	 ดร.ชฎามาศ	 ธุวะเศรษฐกุล	 รองผู้อ�านวยการส�านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	กรรมการและ

รองเลขาธิการมูลนิธิ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าร	ิ	 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีกล่าวถงึรายละเอยีด												

การด�าเนินงานของความร่วมมือกับ	๑๓	เครือข่ายมหาวิทยาลัย	และ

อนิเทลฯ	และนางสาวสตยิา	ลงัการ์พนิธุ	์ผูอ้�านวยการฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์	

บริษัท	อินเทล	ไมโครอิเล็กทรอกนิกส์	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	พูดถึง

บทบาทการสนับสนุนของบริษัท	 อินเทล	 ไมโครอิเล็กทรอกนิกส์	

(ประเทศไทย)	ทัง้นี	้ในงานยงัได้รบัเกยีรตจิาก	คุณบญุรกัษ์		สรคัคานนท์	

กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริฯ	มาร่วมเป็น 

สักขีพยานการแถลงข่าวความร่วมมือ	พร้อมด้วยตัวแทนจาก	๑๓	 

เครือข่ายมหาวิทยาลัย	 ได้แก่	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	มหาวิทยาลัย

ราชภัฎมหาสารคาม,	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช,	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา,	มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุ,ี	มหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ์,															

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์,	มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน,ี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร,	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


