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สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีวนัที ่๒๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑

วาระที ่๔.๔ (ฉบบัยอ่)
โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาผูต้อ้งขงั

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ประจ าปี ๒๕๖๐

๒๓ กมุภาพันธ ์๒๕๖๑
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โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาผูต้อ้งขงั

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2540 เริม่ด าเนนิโครงการจากเรอืนจ า/ทัณฑสถาน
น ารอ่ง 4 แหง่ ในปี พ.ศ. 2546 กรมราชทัณฑพ์จิารณาคดัเลอืก
เรอืนจ า/ทัณฑสถาน 21 แหง่ เพือ่ขยายผลการด าเนนิงาน ท าให ้
มเีรอืนจ า/ทัณฑสถานทีเ่ขา้รว่มโครงการ จ านวน 25 แหง่

การจดัการศกึษาดา้นคอมพวิเตอรเ์พือ่พฒันาผูต้อ้งขงั 
กรมราชทัณฑ ์จัดการศกึษาดา้นคอมพวิเตอรใ์หแ้กผู่ต้อ้งขงัในเรอืนจ า/ทัณฑสถาน
เพิม่กวา่ 83 แหง่ รวมเป็น 108 แหง่ จัดการศกึษาตามความสนใจและศกัยภาพผูเ้รยีน

ปี 2560 มผีูต้อ้งขงัส าเร็จหลกัสตูร  5,827 คน 
• วชิาชพีระยะสัน้ สาขาคอมพวิเตอร์ 2,539 คน
• หลกัสตูรอาชวีศกึษา 3,288 คน

ปี 2550 - 2560 มผีูต้อ้งขงัส าเร็จหลกัสตูร  38,033 คน 
• วชิาชพีระยะสัน้ สาขาคอมพวิเตอร์ 16,964 คน
• หลกัสตูรอาชวีศกึษา 21,069 คน

หลกัสตูรระยะสัน้-ระยะยาว (วชิาชพีคอมพวิเตอร)์
และ หลกัสตูรอาชวีศกึษา (ระดบั ปวช.-ปวส.)

ระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ปีการศกึษา 2551 –2560 
มผีูต้อ้งขงัทีส่ าเร็จการศกึษา
จบปรญิญาตรหีลกัสตูรนี้ 61 คน 
(ลงทะเบยีนเรยีน 150 คน
ยังมผีูต้อ้งขงัทีย่ังไมจ่บ 89 คน)

ปีการศกึษา 2560 
มผีูต้อ้งขงัจบหลกัสตูร 3 คน 

รายไดท้ีเ่กดิจากการใชค้วามรูด้า้นคอมพวิเตอรข์องผูต้อ้งขงั

รายไดปี้ 2545 – 2560
รวมเป็นเงนิ 53,023,351 บาท

รายไดปี้ 2560
เป็นเงนิ 11,645,243 บาท
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การพฒันาทกัษะดา้นคอมพวิเตอรใ์หแ้กผู่ต้อ้งขงั (ทณัฑสถานหญงิกลาง)

1. การจดัท าหนงัสอืสารานกุรมไทยฉบบัเยาวชน ในรปูแบบหนงัสอือเิล็กทรอนกิส ์EPUB3

➢ ปี 2560 มลูนธิฯิ รว่มกบั เนคเทค สวทช. จัดท า “หนังสอืสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน
โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เป็นหนังสอือเิล็กทรอนกิสม์าตรฐาน 
EPUB3” จ านวน 43 เลม่ (ฉบบัเยาวชนฯ 41 เลม่, และฉบบัพเิศษ 2 เลม่) เพือ่เผยแพรบ่น
คลงัหนังสอืของหอ้งสมดุดจิทิัลพระราชทาน โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ 
เพือ่ใหเ้ป็นประโยชนต์อ่คนทกุกลุม่ทีม่คีวามตอ้งการแตกตา่งกนั ใหส้ามารถเขา้ถงึหนังสอื
ทีม่คีณุคา่นี้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

➢ เมือ่วันที ่18 พฤษภาคม 2560 จัดอบรม “การจัดท าหนังสอือเิล็กทรอนกิสต์ามมาตรฐาน 
EPUB3 ดว้ยโปรแกรม Adobe InDesign และโปรแกรม Tobi” ใหแ้กผู่ต้อ้งขงัของทัณฑสถาน
หญงิกลางทีม่ปีระสบการณ์ในการท าหนังสอือเิล็กทรอนกิสร์ะบบเดซ ีโดยเชญินายประสทิธิ ์
คลอ่งงเูหลอืม ประธานชมรมการจัดพมิพอ์เิล็กทรอนกิสไ์ทย มาเป็นวทิยากร 

➢ มลูนธิฯิ ไดจ้ัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรพ์รอ้ม external harddisk จ านวน 2 เครือ่ง เพือ่ใชใ้น
การจัดท าหนังสอือเิล็กทรอนกิสม์าตรฐาน EPUB3 นี้

ผลการด าเนนิงานปี 2560 :

1. เนคเทค แปลงหนังสอืสารานุกรมไทยฯ เลม่ที ่1 – 27 
ทีเ่ป็นหนังสอือเิล็กทรอนกิสใ์นรปูแบบเดซ ีมาเป็นหนังสอื
อเิล็กทรอนกิสม์าตรฐาน EPUB3 แบบ Reflowable แลว้ 

2. ทัณฑสถานหญงิกลาง ไดจ้ัดท าหนังสอืสารานุกรมไทยฯ 
เลม่ที ่40 – 41 เป็นหนังสอือเิล็กทรอนกิสม์าตรฐาน EPUB3 
แบบ Fixed layout แลว้ 

แผนด าเนนิงานปี 2561 : ทัณฑสถานหญงิกลางจะจัดท า
หนังสอืสารานุกรมไทยฯ เป็นหนังสอือเิล็กทรอนกิส ์EPUB3
จ านวนทีเ่หลอื 14 เลม่ (เลม่ที ่28 – 39, ฉบบัพเิศษ 2 เลม่)
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การพฒันาทกัษะดา้นคอมพวิเตอรใ์หแ้กผู่ต้อ้งขงั (เรอืนจ าพเิศษมนีบรุ)ี

2. สติก๊เกอรไ์ลน์

จ าหน่าย
90 บาท

จ าหน่าย
200 บาท

สติ๊กเกอรไ์ลน์
แบบภาพคลือ่นไหว

จ าหน่าย
134 บาท

มผีูต้อ้งขังจากเรอืนจ าพเิศษมนีบรุี 2 คน ไดเ้ขา้อบรม
หลักสตูรตา่งๆ และมผีลงานไดแ้ก ่การต์นูแอนเิมชั่น, 
สตกิเกอรไ์ลน์ "แกง๊ก าแพงสงู“ ปัจจุบันพน้โทษแลว้ได ้
น าความรูไ้ปประกอบอาชพีไอที

นายโอต้ (นามสมมต)ิ 
ปัจจุบันท างานอยู่ในบรษัิททีรั่บออกแบบ และผลติสือ่
สิง่พมิพ ์ออกแบบการด์ ออกแบบโปสเตอร ์ผลติมวิสคิ
วดิโีอ สือ่มัลตมิเีดยี ไดรั้บเงนิเดอืน 14,000 บาท 

นายฟาโรห์ (นามสมมต)ิ
ปัจจุบันท างานรับจา้งอสิระ ดา้นผลติสือ่ส ิง่พมิพ ์
มรีายไดเ้ฉลีย่ประมาณ 5,000 บาท/เดอืน

4. ผูต้อ้งขงัพน้โทษแลว้ประกอบอาชพีไอที

ปี 2560 มผีูต้อ้งขังทีพ่น้โทษแลว้ประกอบอาชพี
เกีย่วกับไอท ีโดยท างานในส านักงานหรอืรับจา้ง 
(แจง้อย่างไมเ่ป็นทางการ) ดังนี้

ทัณฑสถาน/เรอืนจ า จ านวน (คน)

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 9

เรอืนจ ากลางชลบรุี 1

เรอืนจ าพเิศษมนีบรุี 3

3. การใช ้eDLTV เป็นสือ่เสรมิการศกึษา

▪ ผูต้อ้งขังของเรอืนจ าพเิศษมนีบรุมีทัีกษะวาดภาพการต์นู 
จงึพัฒนาความสามารถจัดท า “สตกิเกอรไ์ลน”์

▪ ปี 2560 จัดอบรม “สตกิเกอรไ์ลนแ์บบภาพเคลือ่นไหว”
เชญิคณุสนุษิา ชรูุง้ ส านักวจัิยวชิาการและนวัตกรรม 
คณะแพทยศ์าสตร ์รพ.รามาธบิด ีเป็นวทิยากร

▪ ผูต้อ้งขังเรอืนจ าพเิศษมนีบรุจัีดท าสติ๊กเกอรไ์ลน์ 3 ชดุ 
มรีายได ้424 บาท (ต.ค. 2559 – ม.ค. 2561)

ในปี 2560 เรอืนจ าพเิศษมนีบรุเีปิดใหผู้ต้อ้งขังเลอืกเปิด
หอ้งเรยีน eDLTV พบว่า มผีูต้อ้งขังมาใชง้าน 4,128 คน 
(เฉลีย่วันละ 11 คน)

• eDLTV วชิาชพีระยะสัน้ : มากทีส่ดุ ประมาณ 70%

• eDLTV ระดับมัธยม : รองลงมา ประมาณ 10% 

• บทเรยีนจัดท าหนังสัน้ โดย อ.บญุเลีย้ง ประมาณ 10%

Tag ของ eDLTV เพือ่พฒันาอาชพี 
พบวา่ ผูต้อ้งขงัเรยีกชม

หมวดคหกรรม ไดแ้ก ่เอแคล, แกงจดี, 
ทอฟฟ่ี, น ้าพรกิ, ไวท,์ ผงกะหรี,่ คกุกี้

วชิาเรยีน ไดแ้ก ่สมการเชงิเสน้, Tools 
and Equipment, สัญลักษณเ์พือ่ความ
ปลอดภัย, การอา้งเหตผุล
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ประเด็นทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชุม : เพือ่รับทราบผลการด าเนนิงานปี 2560
พจิารณาเห็นชอบ และใหข้อ้เสนอแนะตอ่แผนการด าเนนิงานและงบประมาณปี 2561

1. แผนการด าเนนิงานปี 2561

1) การจัดท าหนังสอืสารานุกรมไทย เป็นหนังสอือเิล็กทรอนกิสใ์นรปูแบบมาตรฐาน EPUB3 โดย ทัณฑสถานหญงิกลาง 
จ านวน 14 เลม่ (ฉบบัเยาวชนฯ เลม่ที ่28 – 39, ฉบบัพเิศษ 2 เลม่)

2) การพัฒนาผูต้อ้งขงัของเรอืนจ าหญงิปทมุธานีใหม้ทัีกษะในการถอดความเสยีงผา่น “ระบบถอดความเสยีงพูดแบบทันตอ่
เวลาผา่นระบบสือ่สารทางไกล” ซึง่ระบบนี้จะท าหนา้ทีน่ี้จะชว่ยถอดความเสยีงพูดใหเ้ป็นขอ้ความ โดยจะตอ้งมเีจา้หนา้ที่
มทีักษะในการถอดความเสยีง มาท าหนา้ทีถ่อดความเสยีงพูดแบบทันตอ่เวลาผา่นระบบสือ่สารทางไกล ซึง่จะตอ้งมทีักษะ
การพมิพส์มัผัส ความเร็วอยา่งนอ้ย 30 ค าตอ่นาท ีและทักษะการสะกดค าภาษาไทยถกูตอ้งอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 90 ทัง้นี้
การน าระบบถอดความนี้ ไปฝึกผูต้อ้งขงั จะเป็นการพัฒนาผูต้อ้งขงัใหม้ทัีกษะการใชไ้อทใีนการท างานทีม่มีลูคา่เพิม่เตมิ
จากการรับจา้งพมิพเ์อกสาร ซึง่การพัฒนาทักษะนี้จะชว่ยใหผู้ต้อ้งขงัสามารถรับจา้งท างานในอนาคต ไดแ้ก ่การรับจา้ง
ถอดความการประชมุ-สมัมนา, การรับจา้งการถอดความเสยีงเพือ่เป็นขอ้มลูใหก้บันักศกึษาหหูนวก, การรับจา้งถอดความ
เสยีงส าหรับรายการโทรทัศน ์เป็นตน้

3) การพัฒนาทักษะความสามารถดา้นมัลตมิเีดยีใหแ้กผู่ต้อ้งขงั ไดแ้ก ่ออกแบบฉลากผลติภณัฑ,์ ตดัตอ่วดีทัิศน,์ ตกแตง่ภาพ, 
วาดภาพการต์นู, ท าสตกิเกอรไ์ลน,์ ท าหนังสอือเิล็กทรอนกิส ์(eBooks)

แผนงานและงบประมาณปี 2561

ฉบบัเต็ม
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ระเบยีบวาระที ่๔.๒  โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่คนพกิาร

๔.๒.๑ รายงานกรณีศกึษา

๔.๒.๒ โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาส าหรับคนพกิาร

๔.๒.๓ โครงการขาเทยีมเพือ่ชวีติอทุศิถวายพอ่แหง่แผน่ดนิ

ระเบยีบวาระที ่๔.๓ โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เด็กป่วยในโรงพยาบาล

ระเบยีบวาระที ่๔.๔ โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พัฒนาผูต้อ้งขัง

ระเบยีบวาระที ่๔.๕ โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พัฒนาเด็กและเยาวชน
ในสถานพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศ

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
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