
 

เปิดโลกทัศน์...นักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นใหม่ 
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลนิเดา สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมน ี

 
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดขึ้นครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๔ 
โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ 
และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชน
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ งานประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์
ที่ยิ่งใหญ่นี้จะจัดในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือน
กรกฎาคมของทุกปี โดยหัวข้อการประชุมจะหมุนเวียนใน 
๓ สาขา คือ เคมี ฟิสิกส์ และสรีรวิทยาหรือการแพทย์ 
สลับกันไปในแต่ละปี และทุก ๓ ปี จะเป็นการประชุมรวม
ทุกสาขา (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ิมสาขาเศรษฐศาสตร์) 

 อ่านต่อหน้า ๓ 

 

นวัตกรรม “เก้าอี้รถเข็น” ช่วยเหลือผู้พิการ 

 

การพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ 

ส าหรับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่ห่างไกล 

 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อเด็กปวยในโรงพยาบาล ตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 



 

จดหมายข่าว 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๒ 

หน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยชั้นน าของโลก เพ่ือให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมปฏิบัติการวิจัย  โครงการผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา การพระราชทาน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเพ่ือไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาชั้นน าในต่างประเทศ  เป็นต้น  

 ตลอดจนสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างเท่าเทียมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของประชาชน  ได้
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียนในชนบท และเพ่ือการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ 
เด็กพิการ เด็กป่วยในโรงพยาบาล ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจฯ  

จดหมายข่าวฉบับนี้ ได้รวบรวมกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีท้ังกิจกรรมส าหรับนักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมงาน
ระดับนานาชาติ ตลอดจนกิจกรรมส าหรับผู้พิการ เด็กและชุมชนชายขอบที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล เด็กเจ็บป่วยใน
โรงพยาบาล ซึ่งนับเป็นพระซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่
ได้ให้โอกาสแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริ
ว่าความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
คนเป็นส าคัญ จึงมีพระราชด าริให้ด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขึ้น  เพ่ือมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ 
นักวิจัย ให้มีโอกาสได้ไปเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การดูงาน การเข้ารับการ
อบรม การท าวิจัย ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับสูงตามศักยภาพและความ
สนใจของแต่ละคน เพ่ือจะได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป  ตัวอย่างกิจกรรมเช่น โครงการ
ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น  ทีส่ร้างความร่วมมือกับ 

ศาสตราจารย์ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ 
กรรมการและเลขาธิการ 

มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

   ในระยะแรกนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของไทยยังมิได้มีโอกาส
เข้าร่วมงานประชุมนี้ จนกระท่ังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานโอกาสแก่เยาวชนไทยได้
เข้าร่วมงานทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติดังกล่าว 

   พระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับ ศาสตราจารย์  
ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
และรองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ปัจจุบันเป็นมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ) ว่า...  
“...เคยอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงานประชุมนักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดามาก่อน พบว่า มีเยาวชนจาก
นานาประเทศเข้าร่วมประชุมจ านวนมาก รวมทั้งผู้แทนจาก
เพ่ือนบ้านใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย จีน แต่ไม่
เคยมีเยาวชนไทยสาขาวิทยาศาสตร์คนใดได้เข้าร่วมงานนี้ 
อยากให้ด าเนินการในการประสานงานเพ่ือขอรายละเอียดและ
ติดต่อผู้จัดงานในการจัดส่งตัวแทนไทยเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
นี้...”  

จดหมายข่าว 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๓ 



เกร็ดความรู้... 

 

 

รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์มีชื่อ
อย่ าง เป็นทางการคือ Bank of Sweden Prize in 
Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 
(รางวัลธนาคารกลางสวีเดน สาขาเศรษฐศาสตร์ ใน
ความทรงจ าถึง อัลเฟรด โนเบล) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า 
Nobel Memorial Prize in Economics โดยผู้ตัดสิน
รางวัลคือ Royal Swedish Academy of Sciences. 
แต่ เนื่องจากรางวัลนี้ ไม่ ได้อยู่ ในความตั้ งใจก่อน
เสียชีวิตของ นายอัลเฟรด โนเบล (ผู้ก่อตั้งรางวัล
โนเบล) ดังนั้น จึงไม่ได้รับเงินรางวัลจากมูลนิธิโนเบล 
แต่ได้รับเงินจากธนาคารกลางสวีเดน อย่างไรก็ตาม 
รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับ
รางวัลในสาขาอ่ืน ๆ การมอบรางวัลนี้จึงมอบในวัน
เดียวกันกับรางวัลโนเบลสาขาอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล : หนังสือตามรอยนักวิทย ์พิชิตโนเบล 
เรียบเรยีง : นางสาวนฤมล สุขเกษม 
 

ปัจจุบันการด า เนินงานอยู่ ภายใต้บันทึก 
ความร่วมมือในการสนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ฉบับที่ ๔ 
(การลงนามในครั้งที่ ๑, ๒ และ ๓ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
๒๕๕๑ , ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๖ ตามล าดับ) ระหว่าง
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กับประธานสภาการประชุมผู้ ได้รับรางวัลโนเบล  
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ
ทุ กครั้ ง  บั นทึ กคว าม ร่ ว มมื อที่ ล ง นาม ใน ครั้ ง นี้   
มีระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) เปิดโอกาสให้
ประเทศไทยสามารถส่งนักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และ/
หรือ นักวิจัย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับหลัง
ปริญญาเอก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ปีละ ๖ คน 
จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ของไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวรวม ๕๑ คน 

โดยเป้าหมายการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่
ส าคัญมี ๓ ประการ คือ 

 Educating : การถ่ ายทอดความรู้ จ า ก
นักวิทยาศาสตร์ ผู้ ได้ รับรางวัลโนเบลสู่
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากท่ัวโลก ผ่านการ
อภิปราย พูดคุย ซักถามได้อย่างเป็นกันเอง  

 Inspiring : การสร้างแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้ งทางด้าน
วิชาการและจิตใจแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 

 Connecting : การเชื่อมโยงเครือข่ายของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากประเทศต่าง ๆ 

Nobel Prize (ภาพ: https://en.wikipedia.org) 

Nobel Prize 
Physics Chemistry     Physiology or Medicine 

Peace  Literature   Economic sciences 
 

จดหมายข่าว 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๔ 



 

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินร่วมพิธี
เปิดงานประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๖๗ ค.ศ. ๒๐๑๗ ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ซึ่งเป็นการประชุม
ที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยเชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล ( Nobel 
Laureate) นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย ประมาณ ๗๐ ประเทศท่ัวโลก เข้าร่วมการประชุม  โดยทรงร่วมฟังการ
เสวนาหัวข้อ “จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์” (Ethics in Sciences) จากนั้น ได้ทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความ
ร่วมมือในการสนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ระหว่างส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ านวยการ สวทช. กับ ประธานสภาการ
ประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล โดย Countess Bettina Bernadotte ประธานสภา และมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล 
โดย Professor Dr. Jurgen Kluge ประธานมูลนิธิ และ ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ Mr. Nikolaus Turner 
กรรมการมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล ได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานด้วย  
 

“เคยอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงานประชุมนักวิทยาศาสตร์

รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา พบว่า มีเยาวชนจากนานา

ประเทศเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมากรวมทั้งผู้แทนจาก

เพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น มาเลเชีย สิงคโปร์ อินเดีย จีน เป็น

ต้น แต่ไม่เคยมีเยาวชนไทยสาขาวิทยาศาสตร์คนใดได้เข้า

ร่วมงานนี้ อยากให้ด าเนินการในการประสานงานเพื่อขอ

รายละเอียดและติดต่อผู้จัดการในการจัดส่งตัวแทนไทยเข้า

ร่วมประชุมดังกล่าวนี”้ 

พระราชด ารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
พระราชทานคณะผู้บริหารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา 
(Lindau Nobel Laureate Meetings) 
วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 จดหมายข่าว 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๕ 



Innovation

นวัตกรรมเกาอี้รถเข็นชวยเหลือ
คนพิการ Innovative wheelchair 
to help the disabledand elderly 
(Innovative wheelchair)

Innovative wheelchair ปลั๊กอินสําหรับเกาอี้รถเข็น เพื่อเพิ่มความสามารถของเกาอี้รถเข็นธรรมดาใหใชงานได
เหมอืนเกาอีร้ถเขน็ไฟฟาโดยท่ีไมตองดดัแปลงสวนประกอบใด ๆ  ของรถเขน็ โดยนวตักรรมเกาอีร้ถเขน็ชวยเหลอืคนพกิาร
นี้สามารถปรับเปลี่ยนการควบคุมถึง ๒ ระบบ ไดแก การควบคุมโดย Joystick และ การควบคุมดวยแอพพลิเคชั่น
จากสมารทโฟน

 Innovative wheelchair นัน้เปนผลงานของ นายพงษพฒัน กํามะหยี,่ นายชิษณพุงศ จนัดารตัน, และนางสาว
กรกนก แสงวิเชียร นักเรียนจากโรงเรียนนารีนุกูล อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีไดรับรางวัล Bronze Award 
Design Category ประเภทผลงานดานการออกแบบนวัตกรรมสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ (Design Category) 
จากการประกวดโครงงานสิ่งประดษิฐสําหรับคนพิการและผูสงูอายุ ของนกัศึกษาในระดบันานาชาต ิ(Student Innovation 
Challenge World 2016: SIC World 2016)  ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ จากการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ
กวา ๓๐ ทีม จากนานาประเทศอาทิ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร และประเทศไทย 

๖ จดหมายขาว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



จุดเดนของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

• ออกแบบเพือ่สามารถพบัเกบ็และขนยายไดงาย ราคาถกู

• ออกแบบมาเพือ่ใหใชงานงาย ตดิตัง้งายใชเวลาเพยีง ๑ นาที

• ควบคุมได ๒ ระบบ ; ควบคุมผาน Joystick และควบคุม

 ดวยแอพพลิเคชั่นจากสมารทโฟน
คุณสมบัติ

• สามารถพับเกบ็และเคลือ่นยายไดงายไมดัดแปลงเกาอ้ีรถเขน็

• สามารถรองรับนํ้าหนักไดมากถึง ๑๐๐ กิโลกรัม

• สามารถใชงานตอเนื่องได ๒ ชั่วโมง

• สามารถใชงานไดงาย ติดตั้งงาย โดยใชเวลาเพียงแค ๑ 

นาที

• ควบคมุได ๒ ระบบ ; ควบคมุผาน Joystick และ ควบคมุ

 ดวยแอพพลิเคชั่นจากสมารทโฟน

กลุมลูกคา / ผูใชงานเทคโนโลยีเปาหมาย

• มูลนิธิคนพิการเพื่อนําไปบริจาคใหบุคคลที่ขาดแคลน

• ตัวแทนจําหนายเกาอี้รถเข็น เกาอี้รถเข็นไฟฟา

• บุคคลทั่วไปที่ตองการจะใชงาน

ทั้งนี้ ผู สนใจสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ ฝายพัฒนาธุรกิจและถายทอด
เทคโนโลย ี(BฺTT) ศนูยเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ โทรศัพท ๐๒-๕๖๔-
๗๐๐๐ หรือ email: business@nectec.or.th 
หรือ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เลขที่ ๑๐๒ 
ถนนแจงสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทร.๐-๔๕๒๔-๔๕๗๕, 
๐ - ๔ ๕ ๒ ๔ - ๕ ๘ ๐ ๐ ,  ๐ - ๔ ๕ ๒ ๕ - ๔ ๔ ๘ ๔ 
โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๕๘๐๑ E-mail : email
@narinukun.ac.th 

ตัวอยางการควบคุมดวยแอพพลิเคชั่นผานทางสมารทโฟน

ตัวอยางการควบคุมดวย Joystick

๗จดหมายขาว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



 
 

การพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ 

ส าหรับโรงเรียนชุมชนบนพื้นที่ห่างไกล 

การลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลและ

ทุรกันดารที่โครงสร้างพ้ืนฐานหลัก อาทิ ไฟฟ้าและโทรศัพท์ยังเข้าไปไม่ถึง เช่น พ้ืนที่ภูเขา หรือพ้ืนที่ป่า 

ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศและยังนับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จะท้าอย่างไรที่จะท้าให้ประชากรในพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม 

โครงการน าร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับชุมชน
ชายขอบ(ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด 
และสพฐ.) จัดตั้งขึ้นเพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้้าใน

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและพัฒนาประชาชนในชุมชน
ไปพร้อมกัน โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด้าริสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ซึ่ง
คัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการได้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (สังกัด 
กศน.) จ้านวน ๘ แห่ง โรงเรียนต้ารวจตระเวณชายแดน (สังกัด ตชด.)   
๑๑ แห่ง และ โรงเรียนส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
(สังกัด สพฐ.) ๑ แห่ง รวม ๒๐ แห่ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน  
จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: ศกร. ตชด. บ้านคีรีล้อม  

เป็น pilot project 

กลุม่ ๑ : ศศช.ไทยภูเขา ๘ แหง่ และ ตชด. ๒ แห่ง  

กลุ่ม ๒ : รร. ตชด. ๙ แหง่ และ สพฐ. ๑ แห่ง  

จดหมายข่าว 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด้าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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กิจกรรมการเรียนการสอนด้านไอซีทีของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 

กิจกรรมการเรียนการสอนด้านไอซีที ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ตัวอย่างการใช้ คอมพิวเตอร์ ส าหรับการสอน:   ดู
นิทาน และสาระคดีจาก youtube/web ต่าง ๆ ใช้
ค้นหาข้อมูล เพื่อท้ารายงานหรือใบงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย   
การเรียนตามอัธยาศัย: จะอนุญาตให้ผู้เรียนศึกษาหา
ความรู้ตามที่ต้นเองถนัด เช่น ดู eDLTV,  ดู Youtube, 
อ่านหนังสือ  หรือข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็นต้น 

ตัวอย่างตารางสอนห้องไอซีทีโรงเรียน ตชด.  

ตัวอย่างการใช้ไอซีทีในการเรียนการสอน 

จดหมายข่าว 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด้าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๙ 

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนในห้องไอซีที 
  



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.วิทยาศาสตร์  ก.สาธารณสุข และ ก.ศึกษาธิการ  
ร่วมพัฒนาการเรยีนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กป่วยในโรงพยาบาล 

ด้วยแนวคิดเด็กทุกคนควรได้รับดูแลอย่างสมบูรณ์พร้อมรอบด้านแม้จะเป็นเด็กเจ็บป่วย

ในโรงพยาบาลด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตร  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเด็กป่วยใน

โรงพยาบาลจึงถือก าเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ จน ณ ปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ ๒๒  นับสองทศวรรษที ่

เด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม (Holistic School in Hospital) กล่าวคือ นอกจาก 

ปัญหาสุขภาพกายควรส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการตามศักยภาพที่พึงมี สนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของเด็กและครอบครัว  อนึ่ง ปัญหาที่พบในช่วงเริ่มด าเนินการ  คือจ านวนครูไม่เพียงพอกับเด็กป่วยที่มี

จ านวนมาก ส่งผลให้การบริการไม่ทั่วถึง และเด็กป่วยมีหลายช่วงอายุ ครูอาจมีความถนัดในการสอนเด็ก

บางช่วงวัย 

 กา รสอน เ ด็ ก กลุ่ ม นี้ ต้ อ ง ใ ช้ สื่ อ แ ล ะ เ ท ค นิ ค
หลากหลาย จึงได้เกิดความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งมีโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเด็กป่วยใน
โรงพยาบาล ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โครงการด าเนินการเป็นไปในลักษณะการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงภายใต้การท าความตกลง 
(MOU)  ถึงแม้จะเป็นการบูรณาการต่างหน่วยงาน  ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญที่แตกต่าง  แต่มีจุดมุ่งหมายรวมกันคือ การดูแลเด็กป่วย
อย่างทั ่วถึงและเท่าเทียม แบ่งบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
ชัดเจน กล่าวคือ 

 กระทรวงสาธารณสุข  สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร 
และองค์ความรู้ในการดูแลเด็กป่วยเรื้อรัง โดยมีสถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้ประสานงานหลัก  

 กระทรวงศึกษาธิการส  สนับสนุนครูและงบประมาณ 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สนับสนุน
โปรแกรมและสื่อต่าง ๆ รวมถึงองค์ความรู ้เกี ่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง   

 

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ “ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการให้ความ
ช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยและเด็กพิการในโรงพยาบาล
แบบมีส่วนร่วม 
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โครงการนี้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดียิ่งที่สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จนมีความเข้มแข็งจัดเป็น 
Best Practice Model ปัจจุบันมีเด็กป่วยเข้ารับบริการ 
๒๙,๒๖๘ รายต่อปี หรือประมาณ ๗๘,๒๐๘ ครั้งต่อปี และ
ส่วนใหญ่เด็กที่เข้ารับบริการที่ศูนย์การเรียนฯสามารถกลับ
สู่ระบบการศึกษาปกติ คิดเป็นร้อยละ ๙๓ เปรียบเทียบ
ก่อนหน้าที ่จะเริ ่มโครงการเด็กสามารถกลับสู่ระบบ
การศึกษาปกต ิเพียงร้อยละ ๗๐  

๑)   เด็กมีรูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง 
เช่น ศึกษาตนเองโดยรับการชี้แนะจากคุณครูหรือ
เรียนกลุ่มย่อยและท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์การเรียน 

๒)   สอนและท ากิจกรรมข้างเคียงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และความเพลิดเพลิน 

๓)   ให้เด็กมีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอก
ห้องเรียน 

๔)   จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้เด็กป่วยและครอบครัว 
๕)   เป็นที่ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
๖)   มีการตรวจประเมิน นิเทศ ติดตามเครือข่าย โดย

ทีมงานแบบบูรณาการเพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานมี
ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๗ )   อบรมเ พ่ิม พูนทักษะให้ ครู ผู้ ส อนสามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเรียนการสอน
ในเด็กป่วยและเด็กพิเศษต่าง ๆ เป็นประจ าทุกป ี

 

กิจกรรมของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล  
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Key of success factor 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด าริรับ
โครงการนี้ไว้ในพระอุปถัมภ์ ทรงเป็นองค์ประธานการ
ประชุมและให้ค าแนะน ากับคณะกรรมการด้วยพระองค์
เอง ยังความปลาบปลื้มและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้น คณะกรรมการทุกคนมีความมุ ่งมั ่นที ่จะ
ท างานอย่างเต ็มก าล ังความสามารถตามแนวทาง
พระราชด าริเพื่อให้เด็กป่วยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
ตามศักยภาพของตน และการท างานในโครงการนี้เป็น
การบร ิการ เช ิงร ุก โดยท ีมงาน มืออาชีพ และขยาย
เครือข่ายไปยังหน่วยงานของโรงพยาบาลตามเขตภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศ เพ่ือให้การดูแลรักษาและให้การศึกษา
แก่เด็กที ่เจ็บป่วยเรื ้อรัง  โดยอาศัยความร่วมมือใน
ระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติโดยโครงการนี้นับเป็น
กลไกหนึ่งที่ช่วยให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยมากกว่า
ร ้อยละ  ๘๕  ตามแผนย ุทธศาสตร ์ของกระทรวง
สาธารณสุข มีกลยุทธ์ที่ท าให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
ถือเป็นโครงการโรงเรียนในโรงพยาบาลแห่งแรกของ
ประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียที่สามารถขยายจ านวน
โรงพยาบาลเครือข่ายให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
เฉลี่ยปีละ ๒ – ๔ แห่ง จนในปัจจุบันมีเครือข่าย ๒๙แห่ง 
และมีกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินอย่างเป็น
ระบบโดยทีมสหวิชาชีพ เพ่ือให้องค์ความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เป็นแบบอย่างที่ได้น าไปปฏิบัติ
อย่างมีมาตรฐาน และสรุปบทเรียนที่จะเป็นโอกาสพัฒนา
เพ่ือน ามาแก้ไขและปรับปรุง  เคร ือข ่ายแต ่ละแห ่ง
สามารถท างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
ภาครัฐ และเอกชนอย่างอิสระตามบริบทที่เหมาะสมของ
ตน ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่น ามาใช้ให้การพัฒนาการการ

บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ ดังน้ี 

(๑) การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ EDLTV, 
CAI Mobile education kit เป็นต้น มาช่วยในการเรียน
การสอนเด็กป่วยในโรงพยาบาล 

(๒) ความร่วมมือการท างานแบบบูรณาการ
ระหว่าง ๓ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๓ ) พ ัฒนา ระบบจนเกิดเป็นโครงการ best 
practice มีการขยายเครือข่าย ปีละอย่างน้อย ๓-๕ แห่ง 
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

(๔) มีระบบของการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
และมีการจัดการกับองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

จดหมายข่าว 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๑๒ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลส าเร็จของโครงการ 

๑) ปัจจุบันมีเด็กป่วยเข้ารับบริการในโครงการนี้ประมาณ ๗๘,๒๐๘ ครั้งต่อปี และเด็กส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา
ต่อเนื่องและมีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และสามารถกลับสู่ระบบการศึกษาปกติคิดเป็นร้อยละ ๙๒ 

๒) ความพึงพอใจของเด็กและครอบครัว มากกว่าร้อยละ ๙๐ ในทุก ๆ เครือข่าย 
๓) ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเครือข่าย ๔๐ โรงพยาบาล และขยายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ปัจจุบันมีผู ้สนใจมาศึกษาดูงานเพื่อ
น าไปเป็นต้นแบบ จากองค์กรในประเทศ
และต่างประเทศ ในอนาคตโครงการนี ้มี
เป้าประสงค์จะพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบใน
การสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุขส าหรับ
เด็กป่วยที่ขาดโอกาสในการเรียนให้เท่าเทียม
กับเด็กปกติเพ่ือเป็นต้นแบบของประเทศที่มี
บ ริ บทใกล้ เ คี ย งกับ เ ร า ดั งแนวคิ ดที่ ว่ า 
“ต้ นแบบที่ ดี ที่ สุ ด  อาจไม่ ใช่ ต้ นแบบที่
เหมาะสมที่สุด” การขยายเครือข่ายโดยยึด
ห ลั ก ก า ร ที่ รั ก ษ า ม า ต ร ฐ า น  แ ต ่ใ น
ขณะเดียวกันสามารถยืดหยุ่นได้ตามบริบท
ของแต่ละภูม ิภาคจะส่งผลให้เก ิดความ
ยั่งยืนของโครงการต่อไปในอนาคต 

   คณะกร รมกา รทุ กคนมี ค ว า ม
ภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับและถือเป็นเกียรติ
สูงสุดที่ได้ท าประโยชน์เพ่ือเด็กป่วยที่ขาด
โอกาสให้มีสิทธิในการเรียนรู้ สิทธิที่ควรได้รับ
การพัฒนาตามที่เด็กทุกคนพึงมีและได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติทั้ งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้
การสนับสนุน ขอขอบคุณเด็กและครอบครัวทุก
คนที่ร่วมแรงร่วมใจและพร้อมที่จะก้าวไปอย่าง
มั่ นคงกับเรา และสุดท้ ายนี้ ข อข อบ คุณ
เครือข่ายทุกเครือข่ายที่ทุ่มเทพลังกายพลังใจ
ในการท างานร่วมกัน 

รางวัลที่ภาคภูมิใจ 

(๑) รับรางวัลระดับนานาชาติคือรางวัลชนะเลิศ First 
Place Winner UN Public Service Awards ๒๐๑๕ ในกลุ่ม 
Promotive Whole of government approaches in the 
Information Age จาก United Nations 
 

(๒) ได้รับรางวัลระดับประเทศ คือ รางวัลการบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเภทการ
บริการแบบบูรณาการ ระดับดีเด่น จากส านักงานพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) 

(๓) ได้รับรางวัลระดับประเทศ คือ รางวัลเกียรติยศการ
บริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก
ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
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นักวิทยาศาสตร์ไทยเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

กราบถวายบังคมลาเดินทางไปทําวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ร่วมกับ สาธารณรัฐประชาชนจนี และประเทศญี่ปุน่ 

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารชัย
พัฒนา สวนจิตรลดา ศาสตราจารย์  ดร. ไพรัช  
ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็ จพระ เทพ
รั ต น ร า ช สุ ด า  ฯ  ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุ ม า รี  น า
คณะกรรมการภาคีวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ผู้บริหาร
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  (Southeast Asian Fisheries 
Development Center; SEAFDEC) พ ร้ อ ม ด้ ว ย
นักวิจัยไทยจ านวน ๓ คน ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาวิจัย
ที่บริ เวณทวีปแอนตาร์กติกกับคณะส ารวจของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่น เข้าเฝ้า ฯ 
เพ่ือกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรก่อน
ออกเดินทาง  

ทั้ งนี้  มูลนิธิ เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายพิชิต 
วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเน็ต
เบย์ จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการการศึกษาวิจัย
บริ เวณขั้ ว โลกภายใต้ โครงการวิจัยขั้ ว โลกตาม
พระราชด าริฯ โดยนางกอบกาญจนา วีระพงษ์
ประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเน็ตเบย์ จ ากัด 
(มหาชน) ผู้แทนนายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ได้ร่วมเข้า
เฝ้าฯ ทูลละอองพระบาทในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีนักวิจัยไทยได้รับการคัดเลือก ให้
เดินทางไปศึกษาวิจัยร่วมกับคณะส ารวจทวีปแอนตาร์กติก
จ านวน ๓ คน ใน ๒ คณะเดินทาง คือ 

 พันโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติภพ พรหมดี 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ ดร.ธีทัต เจริญกาลัญญู
ตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วม
เดินทางไปศึกษาวิจัยร่วมกับคณะส ารวจทวีปแอนตาร์กติกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ออกเดินทาง ในระหว่างวันที่ ๒๖ 
มกราคม – ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๑  เ พ่ือท าวิจั ยที่ ในสาขา 
Geodesy ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและ
ปรากฏการณ์ด้านบรรยากาศโดยใช้ระบบน าทางด้วยดาวเทียม 
(Environmental change and atmospheric phenomena in 
Antarctic using GNSS)”  

 นางสาวพนธิภา เลือดนักรบ นักวิชาการสมุทร
ศาสตร์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
( Southeast Asian Fisheries Development Center; 
SEAFDEC) ร่วมเดินทางไปวิจัยกับคณะส ารวจน่านน้ าเขตทวีป
แอนตาร์กติก ของ Tokyo University of Marine Science 
and Technology ประเทศญี่ปุ่น โดยเดินทางระหว่างวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑   
 

จดหมายข่าว 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๑๔ 



  
ประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนครั้งที่ ๓๘ (ปี ๒๕๖๑)  

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๖๕๑ มูลนิธิเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ต ารวจตระเวนชายแดน จัดการ

ประชุมสัมมนาในหัวข้อ “ไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้ ความปลอดภัย

ของระบบไฟฟ้า และ การจัดการน  าสะอาดในโรงเรียนตชด.” 

ในงาน ประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

ปี ๒๕๖๑ (ครั งที่ ๓๘) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี

ผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ ๒๗๐ คน 

ในโอกาสนี  ศาสตราจารย์  ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มี

ความห่วงใยต่อโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในด้าน

การศึกษา ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน และการ

จัดการน  าสะอาดภายในโรงเรียน ตชด. ซึ่งมูลนิธิฯได้สนอง

พระราชด าริฯ ในการด าเนินโครงการฯ ๓ โครงการ ได้แก่ 

โครงการไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับชุมชนชายขอบ 

โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน (ตชด.) และ การจัดการน  าบริโภคให้แก่

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เพ่ือน าแนวทางของ

โครงการดังกล่าว ไปปรับใช้ในภารกิจของโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน (ตชด.) ต่อไป 

การประชุมและติดตามตรวจเย่ียม 

การจัดการน้ าโรงเรียน ตชด  า้านเทพููเงิน 

จังหวัดอุดรธานี 

เมื่อวันพุธที่  ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๑  มูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้เดินทางไปประชุมและติดตามตรวจเยี่ยม
การจัดการน  า เพ่ือวางแผนบูรณาการการให้ความ
ช่วยเหลือด้านน  าให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน 
จ.อุดรธานี เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการปนเปื้ อน
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ท าให้โรงเรียน
จ าเป็นต้องซื อน  าขวดรับประทาน ทั งนี  มีหน่วยงานที่
เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่   
๑.  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒.  กรมทรัพยากรน  าบาดาล  
๓.  กรมชลประทาน  
๔.  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
๕.  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  
๖.  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
๗.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ  
๘. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
๙.  การประปาส่วนภูมิภาค 
๑๐.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

จดหมายข่าว 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๑๕ 



 

สัมมนาความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ด้านนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และฟิสิกส์พลังงานสูง 

        มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  และส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) จัด
ประชุมด้านด้านนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และฟิสิกส์พลังงานสูง เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
เสริมความเข้มแข็งตอบโจทย์ประเทศไทย ๔.๐ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ รวมถึงพัฒนาบุคลากร
ของประเทศจีนและไทย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจ าปี ๒๕๖๑(NSTDA Annual Conference 2018: NAC2018) โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และท่ีปรึกษาอาวุโส ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
เป็นประธาน พร้อม Dr. Xie Yong, (เซี่ยะ หย่ง) Director of the UCASInternational Affairs Office, CAS และ 
ดร.ชฏามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็๗พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
เข้าร่วมงาน 

ส าหรับความร่วมมือที่ได้ด าเนินการแล้ว อาทิ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมแปลภาษาไทยจีน ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กับ Institute of Computing 
Technology, CAS, การศึกษาวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กับ National Center for Nanoscience and Technology, CAS และการเข้าร่วมโครงการ Jiangmen Underground 
Neutrino Observatory (JUNO) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กับ Institute of High Energy Physics เป็นต้น 

จดหมายข่าว 
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๑๖ 



  
โรงเรียนราชินีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 

Apple iMac (Late 2009) จ านวน ๑๘ 

เครื่อง ให้แก่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เมื่อวันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ หม่อมหลวง
ประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินีได้มอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple iMac ที่ใช้งานแล้ว แต่อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี รุ่น iMac (21.5-inch, Late 2009), 
Processor 3 . 0 6  GHz Intel Core 2  Duo, Memory 
4GB จ านวน ๑๘ เครื่ อง  ให้ แก่มู ลนิ ธิ เทคโน โลยี
สารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี  

โดยในพิธีมอบฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชฎามาศ ธุ

วะเศรษฐกุล  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิ ธิ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับ นางสาวศิริ

ประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน กับ นายบุญเลิศ แก้วจันทร์ ผู้อ านวยการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร และผู้แทน

จากกรมราชทัณฑ์ เข้ารับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือ

น ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนด้านมัลติมีเดีย

ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถาน และเยาวชนใน

สถานพินิจ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

พัฒนาผู้ต้องขัง และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน 

การประกวด เรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วย

โครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” 

ประจ าปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔) 

        มูลนิธิ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประกวด เรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้
ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” ประจ าปี ๒๕๖๑ (ครั้ง
ที่  ๔) ใน ๓ ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
ภาคเหนือ และภาคใต้ ระหว่าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

        มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ เรียนรู้
แนวทางการออกแบบกิจกรรม แนะน าแหล่งข้อมูลเพ่ือ
สามารถศึกษาเพ่ิมเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัลครั้ งที่  ๔ 
กิจกรรมดังกล่าวมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมรวม ๕๑๙ คน 
ประกอบด้วย ครู ๘๒ คน จาก ๕๐ โรงเรียน นักศึกษา 
๓๙๒  คนจาก  ๔  มหาวิ ย าลั ย  แ ละอาจารย์ จ าก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๕ คน จาก ๕ มหาวิทยาลัย 
 

จดหมายข่าว 
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๑๗ 



  
อบรม“หลักสูตร :การตกแตง่ภาพและรีทัชภาพ” 

ส าหรับ เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรม“หลักสูตร :
การตกแต่งภาพและรีทัชภาพ” ระหว่างวันที่  ๒๒ -๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องออดิทอเรียมบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  

โดยมีเยาวชนจากสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ จ านวน 
๑๘ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา ,ศูนย์ฝึกและ
อบรมฯ บ้านมุทิตา ,ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านอุเบกขา ,ศูนย์
ฝึกและอบรมฯ บ้านปรานี,ศูนย์ฝึกและอบรมฯ สิรินธร,ศูนย์
ฝึกและอบรมฯ บ้านบึง,ศูนย์ฝึกและอบรมฯ กาญจนาภิเษก
,ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต ๑  ,ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต ๒  ,
ศูนย์ฝึกและอบรมฯเขต ๖,ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต ๑๑,สถาน
พินิจฯ กรุงเทพฯ (บ้านเมตตา),สถานพินิจฯ กรุงเทพฯ (บ้าน
ปรานี),สถานพินิจฯ นนทบุรี ,สถานพินิจฯ สมุทรปราการ
,สถานพินิจฯ ปทุมธานี,สถานพินิจฯ ราชบุรี และ สถานพินิจฯ 
ระยอง  

หลักสูตรดังกล่าวเยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การปรับแต่รูปภาพให้เกิดความประทับใจส าหรับผู้พบเห็น 
โดยการน าภาพถ่ายมารีทัชปรับแต่งสีให้มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถน าภาพดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ 

มอบเงินและเครื่องมอืแพทย์ให้หน่วยงานและ

โรงพยาบาล 

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิทุน 
ท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ได้จัดงานพิธีมอบ
เงินและเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงานและโรงพยาบาล
ในจังหวัดต่างๆ รวม ๓๕ แห่ง มูลค่า ๔๖,๑๘๕,๐๐๐ 
บาท ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม ๓ โรงแรมแกรนด์ 
ไฮแอท เอราวัณ กรุ ง เทพมหานคร โดยมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับมอบเงิน
สนับสนุนงบประมาณด าเนินงาน“โครงการขาเทียม
เพ่ือชีวิตอุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เป็นจ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
ด าเนินการจัดใส่ขาเทียมให้คนพิการขาขาดระดับ
เหนือเข่า จ านวน ๗๐ ขา  โดย ดร.ชฎามาศ  ธุ
วะเศรษฐกุล และนางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้รับ
มอบ 
 

จดหมายข่าว 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๑๘ 



  ค่ายสมองกลฝังตวั และสร้างชิ้นงาน ๓ มิต ิ 

ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกศ์และการเขียนโปรแกรมมคอมพิวเตอร์ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ร่วมกับ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จัดกิจกรรม “พัฒนาทักษะด้าน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์”  ให้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
กลุ่มโรงเรียนในโครงการฯ จ านวน ๔๔ แห่ง ประกอบด้วย  
โรงเรียน ทสรช. (๓๑ แห่ง), โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ 
(๙ แห่ง) และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (๔ แห่ง) 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นับไม่ซ  า) จ านวน ๕๕๙ คน 

(นักเรียน ๔๙๐ คน, ครู ๖๘ คน) จาก ๔๔ โรงเรียน ประกอบด้วย  

(๑) กลุ่มโรงเรียน ทสรช. มีผู้เข้าอบรมจ านวน ๓๘๓ คน 
(นักเรียน ๓๓๖ คน, ครู ๔๗ คน) จาก ๓๑ โรงเรียน 

(๒) กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ มีผู้เข้า
อบรม ๑๒๓ คน (นักเรียน ๑๐๖ คน, ครู ๑๗ คน) 
จาก ๙ โรงเรียน 

(๓) กลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีผู้เข้าอบรม 
๕๓ คน (นักเรียน ๔๘ คน, ครู ๕ คน) จาก ๔ โรงเรียน 

ทั งนี  กิจกรรมดังกล่าวเริ่มด าเนินมาตั งแต่ปี ๒๕๕๐ จาก
การเชิญนายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.)
และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่
กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียน ทสรช. ในจังหวัดนครนายก ก่อนขยาย
ไปยังโรงเรียน ทสรช. ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ต่อมาได้เชิญ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
นักวิชาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์  
ปัจจุบันการด าเนินงานมีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็น “เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชด าริ” เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัวและสร้างชิ นงาน ๓ มิต ิ
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 

จดหมายข่าว 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

๑๙ 



 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น
ประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามและพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ รวมถึงพิจารณาแผนการด าเนินงานในปี ๒๕๖๑ รวม ๑๐ โครงการ  

โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ที่ด าเนินการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ 
มีรูปแบบการด าเนินงาน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการพัฒนาก าลังคน (๒) ด้านการวิจัย และ (๓) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ในภาพรวมของการด าเนินงานทั้ง ๑๐ โครงการ จนถึงปี ๒๕๖๐ มีพันธมิตรที่ร่วม
ด าเนินโครงการในประเทศไทยประมาณ ๓๒ หน่วยงาน และประเทศอ่ืน ๆ อย่างน้อย ๘ ประเทศ โดยมีผู้ได้รับการ
พัฒนา และ/หรือได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของโครงการ ทั้งสิ้นรวมแล้วกว่า ๖,๐๐๐ คน 

 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
ของมูลนิธิฯ ได้ท่ี 
https://www.facebook.com/ 
ThaiPrincessIT/ 
 


