
1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีวนัที ่๒๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑

- มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(เนคเทค)

- กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

- กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช. ตชด.)

- ส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.)

- ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)

- มทร. ลา้นนาตาก และ มทร. ลา้นนาเชยีงใหม่

- การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค

วาระที ่๓.๒ (ฉบบัยอ่)
โครงการน ารอ่งการบรหิารระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
และไอซทีเีพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติส าหรบัชุมชนชายขอบ

(ศนูยก์ารเรยีนชุมชนชาวไทยภเูขา (กศน.) รร.ตชด และ สพฐ.)

ในพืน้ทีโ่ครงการตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ประจ าปี ๒๕๖๐

๒๓ กมุภาพันธ ์๒๕๖๑



โครงการด าเนนิงานเป็นระยะที ่3 (เร ิม่ด าเนนิการปี พ.ศ. 2559)

2. กลุม่เป้าหมาย 20 แหง่ (โรงเรยีนสงักดั กศน. ตชด. และ สพฐ.)

1.2 ระบบการสือ่สารโทรคมนาคม
ระบบอนิเทอรเ์น็ตและระบบโทรศัพท์

1.3 ระบบแอปพลเิคชนั
PC Computer, Notebook, Tablet, TV, eDLTV

1.1 ระบบผลติไฟฟ้า
ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยแ์บบผสมผสาน

งบประมาณรฐับาลผา่น ก. ดจิทิลั
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

จดุประสงค์ : ลดปญัหาดา้นความเหลือ่มล า้ทางเทคโนโลยใีนพืน้ที่
ชนบทใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูและสารสนเทศไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั

1. โครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยไีอซทีสี าหรบัชุมชนชายขอบ

A01 วาแหมะคี ตาก กศน

A02 เลอ้เบ๊ะปวา้คี ตาก กศน

A03 หว้ยโป่งเลา แมฮ่อ่งสอน ตชด

A04 โตแฮ แมฮ่อ่งสอน ตชด

A05 หว้ยเกีย๋งนอ้ย แมฮ่อ่งสอน กศน

A06 เลอะตอ เชยีงใหม่ กศน

A07 เหลา่ปลาทู เชยีงใหม่ กศน

A08 แมล่ะเอาะ เชยีงใหม่ กศน

A09 หว้ยกวา้งใหม่ เชยีงใหม่ กศน

A10 หนองอึง๋เหนือ เชยีงใหม่ กศน

B01 โป่งลกึ   เพชรบรุี ตชด

B02 ปิล๊อกคี ่ กาญจนบรุี ตชด

B03 สนุทรเวช กาญจนบรุี ตชด

B04 หมอ่งกั๊วะ ตาก ตชด

B05 เลตองคุ ตาก ตชด

B06 มรว.เฉลมิลักษณ์ ตาก ตชด

B07 ทา่นผูห้ญงิประไพ เชยีงใหม่ ตชด

B08 บา้นแสนค าลอื แมฮ่อ่งสอน ตชด

B09 บา้นแมเ่หลอ แมฮ่อ่งสอน ตชด

B10 บา้นโพซอ แมฮ่อ่งสอน สพฐ

(2.2) กลุม่ 2 ร.ร.ขนาดใหญ่
ระบบผลติไฟฟ้าฯ 5 kWp

(2.1) กลุม่ 1 ร.ร.ขนาดเล็ก 
ระบบผลติไฟฟ้าฯ 1.5 kWp



ผลการด าเนนิโครงการปี 2560 

1. การตดิต ัง้โครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยไีอซที ี(ระบบผลติไฟฟ้า ระบบอนิเทอรเ์น็ต และระบบแอปพลเิคช ัน่)

ล าดบั/
รหสั

พท.น ารอ่ง

สงักดั
ระบบผลติไฟฟ้า
เซลลแ์สงอาทติย์
แบบผสมผสาน

ระบบแอปพลเิคช ัน่
PC Computer,

Notebook, Tablet,
TV, eDLTV

ระบบอนิเทอรเ์น็ต
(คาดวา่จะตดิตัง้เสร็จ)ชือ่ จงัหวดั

A01 วาแหมะคี ตาก กศน เสร็จ เสร็จ ก.พ. 61
A02 เลอ้เบะ๊ปวา้คี ตาก กศน เสร็จ เสร็จ ม.ีค. 61
A03 หว้ยโป่งเลา แมฮ่อ่งสอน ตชด เสร็จ เสร็จ ม.ีค. 61
A04 โตแฮ แมฮ่อ่งสอน ตชด เสร็จ เสร็จ ก.พ. 61
A05 หว้ยเกีย๋งนอ้ย แมฮ่อ่งสอน กศน เสร็จ เสร็จ ม.ีค. 61
A06 เลอะตอ เชยีงใหม่ กศน เสร็จ เสร็จ ก.พ. 61
A07 เหลา่ปลาทู เชยีงใหม่ กศน เสร็จ เสร็จ ก.พ. 61
A08 แมล่ะเอาะ เชยีงใหม่ กศน เสร็จ เสร็จ เม.ย. 61
A09 หว้ยกวา้งใหม่ เชยีงใหม่ กศน เสร็จ เสร็จ ก.พ. 61
A10 หนองอึง๋เหนอื เชยีงใหม่ กศน เสร็จ เสร็จ เม.ย. 61

B01 โป่งลกึ   เพชรบุรี ตชด เสร็จ เสร็จ ก.พ. 61

B02 ปิลอ๊กคี ่ กาญจนบุรี ตชด เสร็จ เสร็จ ก.พ. 61

B03 สุนทรเวช กาญจนบุรี ตชด เสร็จ เสร็จ ม.ีค. 61

B04 หมอ่งก ัว๊ะ ตาก ตชด เสร็จ เสร็จ ก.พ. 61

B05 เลตองคุ ตาก ตชด เสร็จ เสร็จ ก.พ. 61

B06 มรว.เฉลมิลกัษณฯ์ ตาก ตชด เสร็จ เสร็จ ม.ีค. 61

B07 ทา่นผูห้ญงิประไพฯ เชยีงใหม่ ตชด เสร็จ เสร็จ ก.พ. 61

B08 บา้นแสนค าลอื แมฮ่อ่งสอน ตชด เสร็จ เสร็จ เม.ย. 61

B09 บา้นแมเ่หลอ แมฮ่อ่งสอน ตชด เสร็จ เสร็จ ก.พ. 61

B10 บา้นโพซอ แมฮ่อ่งสอน สพฐ เสร็จ เสร็จ ม.ีค. 61

Solar Cell System 5 kWp

ระบบผลติไฟฟ้า

2. การประยุกตใ์ชไ้อซทีเีพือ่การเรยีนการสอน

ICT Classroom

ระบบแอปพลเิคช ัน่

ตวัอยา่งการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของโรงเรยีน

3. การตดิตาม ชว่ยเหลอืและดแูลรกัษา

ตวัอย่าง VDO สอนการติดต ัง้  แนะน า

อุปกรณร์ะบบผลติไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทติย ์

ตวัอยา่งกลุม่ LINE รายงานผลการ
ใชง้านและใหค้ าแนะน า/ชว่ยเหลอื



การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี วนัที ่......... ... ๒๕๕๙

4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีวนัที ่๒๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑

ประเด็นเสนอทีป่ระชมุ

เพือ่รับทราบผลการด าเนนิงานปี 2560
พจิารณาเห็นชอบ และใหข้อ้เสนอแนะตอ่แผนการด าเนนิงานปี 2561

และแผนงบประมาณปี 2561 ซึง่ไมม่สีว่นของมลูนธิฯิ

ฉบบัเต็ม
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การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี วนัที ่......... ... ๒๕๕๙

5การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีวนัที ่๒๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑

๓.๑ โครงการคนืความสขุในการบดเคีย้วใหก้บัผูส้งูอายทุีย่ากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาสดว้ย
เทคโนโลยดีจิทิลัทางทนัตกรรม เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ระยะ ๒

๓.๒ โครงการน ารอ่งการบรหิารระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละไอซทีเีพือ่การเรยีนรู ้
ตลอดชวีติส าหรับชมุชนชายขอบ(ศนูยก์ารเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา (กศน.), รร.ตชด 
และสพฐ.) ในพืน้ทีโ่ครงการตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกมุารี

๓.๓ โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศ

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ระเบยีบวาระที ่๓ เรือ่งสบืเนือ่งเพือ่พจิารณา : ผลการด าเนนิงานปี ๒๕๖๐
และแผนด าเนนิงานปี ๒๕๖๑
โครงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
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