
1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีวนัที ่๒๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑

• มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
• ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
• การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (PEA) 
• คณะแมบ่า้นและครอบครัวการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
• กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) 
• ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.)
• มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี(มจธ.) 
• กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
• สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) 

วาระที ่๓.๓ (ฉบบัยอ่)
โครงการความปลอดภยัของระบบไฟฟ้า

ในโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ประจ าปี ๒๕๖๐

๒๓ กมุภาพันธ ์๒๕๖๑ 



วตัถปุระสงค์
ด าเนนิกจิกรรมเพือ่สรา้งความ

ตระหนักเรือ่งความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้าใหแ้กโ่รงเรยีน ตชด. 

เป้าหมายของโครงการแบง่เป็น 3 ดา้น

โรงเรยีน ตชด. มกีาร
จดัการเรยีนการสอน
เรือ่งความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้าบรูณา
การในหลกัสตูรและ
กจิกรรมภายใน
โรงเรยีนทกุโรงเรยีน

โรงเรยีน ตชด. จดัตัง้
Safety Officer/ 
Safety ทกุโรงเรยีน

1.โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

2.การจดัการความ
ปลอดภยั 

3. การเรยีนการสอน
ในโรงเรยีน 

โรงเรยีน ตชด. ไดร้ับ
การปรับปรงุโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นความ
ปลอดภยัของระบบ
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาค(PEA) ทกุ
โรงเรยีน

ความเป็นมา: พ.ศ.2553 ไดเ้กดิเหตเุพลงิไหมใ้นโรงเรยีนต ารวจ
ตระเวนชายแดนรัปปาปอรต์ (บ ารงุ 92) จ.เชยีงใหม ่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงมพีระราชด ารวิา่ควรขยายผลการ
อบรมและมาตรการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีนสูโ่รงเรยีน
ต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

(Volt Alert) (Clamp 
Meter) 

สือ่ และอปุกรณ์ทีม่อบ
ใหแ้กโ่รงเรยีน ตชด.

กอ่นปรับปรงุ

หลงัปรับปรงุ

Safety Officer

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เอกสารจัดตัง้Safety Officer

ภาพการเรยีนการสอนระบบไฟฟ้า

อบรมใหค้วามรูด้า้นระบบไฟฟ้า

การประชมุสมัมนาครใูหญ่
โรงเรยีนตชด.ปี 2558



ผลการด าเนนิงานถงึปี2560

1. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

PEA ซอ่มบ ารงุ ปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานระบบไฟฟ้า ใหแ้ก ่

โรงเรยีน  ตชด. (งบประมาณ 50,000 บาท/ร.ร.)
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เริม่เก็บขอ้มลู ปี 2556
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จ านวนโรงเรยีนทีม่กีารจดัต ัง้ Safety Officer

2. การจดัการความปลอดภยั 

3. การเรยีนการสอนในโรงเรยีน 
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จ านวนโรงเรยีนทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนเรือ่ง
ไฟฟ้าบรรจอุยูใ่นหลกัสตูรโรงเรยีน 

• จนถงึปี2560มโีรงเรยีน ตชด.  204 แหง่ ทีไ่ดร้บัการ

ด าเนนิงานตามเป้าหมายของโครงการท ัง้ 3 ดา้น 
• อยา่งไรก็ด ีในปี 2560 มกีารจดัต ัง้ รร. เพิม่อกี 9 แหง่  

รวมท ัง้ส ิน้ 213 แหง่ 

ส าหรบักรณีโรงเรยีนทีเ่กดิใหม ่9 แหง่นี้

• ขอ้สงัเกตประการท1ี:ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานน ัน้ (1.1) 

โรงเรยีน ตชด. ใหมน่ี้มจี านวน 7 แหง่ ทีไ่ฟฟ้าเขา้ถงึซึง่การ
ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า และ(1.2) 

อกี 2 แหง่ ไฟฟ้าเขา้ไมถ่งึ ดงันัน้จงึไมม่ปัีญหาเรือ่งความ
ปลอดภยัของระบบไฟฟ้า

• ขอ้สงัเกตประการที2่: ดา้นการจดัการความปลอดภยั
และการเรยีนการสอนไฟฟ้า กองบญัชาการ ตชด. จะรับ
เรือ่งเพือ่ด าเนนิการใหโ้รงเรยีน ตชด. จัดตัง้ Safety Officer

และจัดการเรยีนการสอนเรือ่งระบบไฟฟ้า ตอ่ไป 



4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีวนัที ่๒๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑

ประเด็นเสนอตอ่ทีป่ระชุม

1. เพือ่รับทราบผลการด าเนนิงานในปี 2560และ

2. พจิารณาความเหมาะสมทีจ่ะใหเ้ฉพาะทางกองบญัชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดนและ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (PEA) 
รว่มกนัด าเนนิงานโครงการตัง้แตปี่ 2561 เป็นตน้ไป

ฉบบัเต็ม
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5การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีวนัที ่๒๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑

ระเบยีบวาระที ่๔ เรือ่งสบืเนือ่งเพือ่พจิารณา : ผลการด าเนนิงานปี ๒๕๖๐
และแผนด าเนนิงานปี ๒๕๖๑
โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ระเบยีบวาระที ่๔.๑  โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา
(ขอ้มลูและผลด าเนนิงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาของโรงเรยีน)

๔.๑.๑ โครงการเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาของโรงเรยีนในชนบท (ทสรช.)

๔.๑.๑.๑ โครงการสง่เสรมิการใชไ้อซทีสีรา้งรายไดใ้นกลุม่โรงเรยีน ทสรช.

๔.๑.๑.๒ โครงการพัฒนาทกัษะดา้นอเิล็กทรอนกิสแ์ละการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

๔.๑.๑.๓  โครงการเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัราชภัฏสนองพระราชด ารฯิ

๔.๑.๒ โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม

๔.๑.๓ โครงการทนุเพือ่ครภูาษาไทยในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมในการจดัท าบทเรยีนเสรมิการอา่น
แกนั่กเรยีนมัธยม

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศ

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
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