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ผลการดำเนินงานประจำป 2561
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



ผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๑ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

ส่วนที่ ๑ : ผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๑โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชด าริ 
             สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี  

หน้า 

๑. โครงการความร่วมมือไทย – GSI/FAIR ตามพระราชด าริฯ      ๑ 
๒. โครงการไทย-เดซีเพื่อพัฒนาก าลังคนและการวิจัยพฒันา       ๖ 
๓. โครงการความสัมพนัธ์ไทย-เซิร์นตามพระราชด าริ      ๑๓ 
๔. โครงการความร่วมมือกับสภาวทิยาศาสตร์แห่งชาติจนี (Chinese Academy of Sciences: CAS)    ๒๓ 

เพื่อพัฒนาก าลังคนและการวิจัยพัฒนา 
๕. โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม       ๓๑ 

๕.๑ การประชุมผูไ้ด้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
๕.๒ การประชุม Global Young Scientists Summit: GYSS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ์

๖. โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทาน        ๓๙ 
๖.๑ มหาวิทยาลยัซีอานเจยีวทง (Xi'an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน  
๖.๒ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) สาธารณรัฐสิงคโปร ์
๖.๓ มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด ์
๖.๔ มหาวิทยาลยัซุงกุนกวานแห่งเกาหลี (Sungkyunkwan University) ประเทศเกาหล ี
๖.๕ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีโกลโกโว  
      (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย 

๗. โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชด าร ิ       ๕๔ 
๗.๑ โครงการวิจยัขั้วโลกใตต้ามพระราชด าริฯ 
๗.๒ ความร่วมมือขั้วโลกเหนือกับประเทศนอรเ์วย์ ตามพระราชด ารฯิ 

๘. โครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Consortium)   ๖๗ 
๙. โครงการพระราชทานความชว่ยเหลือให้แก่โรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ๗๒ 

โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผา่เด็กก าพร้าแขวงเวียงจนัทน์ (หลัก ๖๗) 
๑๐. โครงการความร่วมมือกับจูลิช (JÜLICH) ตามพระราชด าร ิ     ๗๕ 
๑๑. โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)   ๗๙ 
๑๒. โครงการน าร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟา้พลังงานแสงอาทติยแ์ละไอซีทีเพื่อการเรียนรู้  ๘๔ 

ตลอดชีวิตส าหรับชุมชนชายขอบ (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด., สพฐ.)  
ในพื้นที่โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

๑๓. โครงการจัดการน้ าอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ. อุดรธานี    ๙๖ 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

๑๔. โครงการคืนความสุขในการบดเคี้ยวให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส    ๑๐๓ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัทางทันตกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  

๑๕. โครงการจัดตั้งศูนยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ  ๑๑๑ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๕ พรรษา 



ส่วนที่ ๒ : ผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๑ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

           หน้า 
๑๖. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา      ๑๑๗ 

๑๖.๑ โครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.)  
๑๖.๒ โครงการส่งเสรมิการใช้ไอซทีีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. 
 ๑๖.๓ โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ๑๖.๔ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 
                    โครงการตามพระราชด าริ ๑๖ โรงเรียนภาคใต ้
 ๑๖.๕ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยส าหรบัโรงเรยีนพระปริยัติธรรม 

๑๖.๖ โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรยีนพระปริยัติธรรม 
 ๑๖.๗ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรยีนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

  สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘   
๑๗. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ      ๑๕๑ 

๑๗.๑ รายงานกรณศีึกษา  
๑๗.๒ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาส าหรับคนพิการ  

๑๘. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล    ๑๖๕ 
๑๙. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง     ๑๖๘ 
๒๐. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน    ๑๗๒ 

ในสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
  

 
 



1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

เร ื#องที# ๑.
โครงการความรว่มมอืไทย - GSI/FAIR

ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื"อ
๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรว่มโครงการ
1. มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารฯิ
2. สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน(องคก์ารมหาชน)
3. รพ.จฬุาลงกรณ์
4. มหาวทิยาลัยจฬุาลงกรณ์
5. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
6. มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

2การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

• เป็นหน่วยงานที"ไดรั้บการสนับสนุนจากทั =งรัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถิ"นเพื"อวจัิยดา้นไอออนหนัก
• ตั =งอยูท่างตอนหนอืของเมอืงดารม์สตดัท ์ประเทศเยอรมนี
• กอ่ตั =งเมื"อ ค.ศ. 1969 เป็นสมาคมวจัิยไอออนหนัก (Society for Heavy Ion Research)เรยีกยอ่ ๆ 

วา่ GSI(Gesellschaft für Schwerionenforschung) เพื"อวจัิยดว้ยเครื"องเรง่อนุภาคไอออนหนักซึ"ง
นับเป็นศนูยว์จัิยสําคญัในรัฐเฮ็ส (Hesse) 

• ตอ่มาจงึเปลี"ยนมาเป็นชื"อปัจจบุนัในฐานะสมาชกิของเฮลม์โฮลทซ ์
• งานวจัิยมทีั =งวทิยาศาสตรพ์ื=นฐานและประยกุตท์างฟิสกิส ์ที"สําคญั

ไดแ้ก ่ฟิสกิสพ์ลาสมา ฟิสกิสข์องอะตอม โครงสรา้งนวิเคลยีส
และปฏกิริยิาของนวิเคลยีส  ฟิสกิสช์วีภาพและการแพทย์
เป็นตน้

• ผูถ้อืหุน้ไดแ้กรั่ฐบาลกลาง (90%) ที"เหลอืเป็นของรัฐเฮ็สส ์(8%) 
ทรูนิเจยี (Thuringia) (1%) และไรนแ์ลนด-์พาลาทเินต 
(Rhinelan-Palatinate) (1%)

• ปัจจบุนัมพีนักงาน 1,350 คน ยังมนัีกวจัิยราว 1,000 คน จากมหา
วทิยาลยัและสถาบนัวจัิยทั"วโลกมารว่มใชอ้ปุกรณ์

• บรหิารโดยคณะกรรมการสถาบนั ซึ"งมาจากกระทรวงศกึษาและ
วจัิยของรัฐบาลกลางและรัฐทอ้งถิ"น

1. สถาบนัวจิยัไอออนหนกัเฮลม์โฮลทซจ์เีอสไอ (GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research)

Professor Dr. Paolo 
Giubellino, Scientific 
Managing Director 
of GSI and FAIR

• ระหวา่ง ค.ศ. 1997-2008 จเีอสไอเปิดใหบ้รกิารบําบัดมะเร็งดว้ย
ไอออนของคารบ์อน รว่มกับมหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ สถาบันวจัิย
มะเร็งเยอรมัน และศนูยว์จัิยโรเซนดอรฟ์ใกลเ้มอืงเดรสเดน

• บําบัดคนไขร้าว 450 คน ซึ"งสว่นใหญเ่ป็นมะเร็งบรเิวณฐานของ
กระโหลกศรษีะ เป็นคนไขน้อกที"มารับการบําบัดราว 30 นาทตีอ่ครั=ง
จํานวน 20 ครั=ง ของทกุวนัตดิตอ่กัน

• การตดิตามผลคนไขใ้น 5 ปี พบวา่การเตบิโตของมะเร็งไดห้ยดุลง
ในจํานวน 75-90% ของคนไขซ้ ึ"งขึ=นอยูก่ับประเภทของมะเร็ง
ผลขา้งเคยีงในคนไขน้อ้ยมากเพยีง2-3 คน

• ปัจจบัุนขยายผลเชงิพาณชิยท์ี"เมอืงไฮเดลเบริก์และเซี#ยงไฮ้

โครงการนํารอ่งการบาํบดัมะเร็ง

• ปัจจบุนักําลงักอ่สรา้งFacility for Antiproton and Ion Research (FAIR)ซึ#งเป็นโครงการนานาชาต ิใชป้ฏิ
โปรตอนและไออ็อนในการวจัิยลงทนุ 1.6 ลา้นเหรยีญอยี ูม9ีประเทศที"รว่มโครงการไดแ้กฟิ่นแลนด ์ฝร ั#งเศส เยอรมนัน ี
อนิเดยี โปแลนด ์โรมาเนยี รสัเซยี สโลวาเนยีและสวเีดนวางแผนเริ"มใชง้าน (commissioning)ค.ศ.2025

1



3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒ 3

2.1 การเสด็จเยอืน GSI/FAIR: การลงนาม MoU สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราช
กมุารเีสด็จเยอืน GSI/FAIR เมื#อวนัที# 1 กรกฎาคม 
2560 และทรงเป็นประธานการลงนามขอ้ตกลงความ
รว่มมอื (MoU) ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบั 
GSI/FAIR จํานวน 5 หน่วยงาน คอื (1) จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย (2) รพ.จฬุาลงกรณ์ (3) ม.เทคโนโลยสีรุ
นาร ี(4) สถาบนัวจัิยแสงซนิโครตรอน(องคก์ารมหาชน) 
และ (5) ม.เชยีงใหม่

มลูนธิไิอทตีามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารลีงนามเป็นพยานและ
ทําหนา้ที"ประสานงาน

CU :     Chulalongkorn University
KMCH : King Chulalongkorn Memorial Hospital,

Chulalongkorn University
CMU :   Chiang Mai University
SLRI :   Synchrotron Light Research Institute
SUT  :   Suranaree University of Technology

APPA      : Atomic , Plasma Physics and Applications
PANDA   : Antiproton Annihilation at Darmstadt
CBM       : Compressed Baryonic Matter
NUSTAR :  Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions

4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

3.ศนูยโ์ปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนฉ์ลองพระชนมาย6ุ5พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี

ความกา้วหนา้ของงานกอ่สรา้ง : 70 %Cyclotron 
Pit

แผนงาน

ความรว่มมอืทั=งในและนอกประเทศ

1. รพ.จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทยไดทํ้าหนังสอืกราบ
บงัคมทลูทรงประกอบพธิตีดิตั =งไซโคลตรอนวนัที" 20
มถินุายน 2562

2. เปิดกลางปีพ.ศ.2563เพื"อเฉลมิฉลอง65พรรษาโดย
คนไข6้5คนจะไดรั้บการรักษาโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย
และเริ"มรับคนไขไ้ดใ้นราว300คน/ปีคาดวา่สงูสดุราว
600คน/ปี

3. งบประมาณลงทนุทั =งหมด1,200ลา้นบาท

4
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พฒันาระบบควบคมุหวัวดัทางเดนิดา้นหนา้
(Forward Tracker Detector Control System) 
ระยะเวลา 6  ปี (2562-2567)โดยดร. กรีต ิมานะสถติพงศ์

•พัฒนาหน่วยความจําชนดิอา่นอยา่งเดยีว(ROM)โดยใช ้
ลนุิกซบ์นบอรด์คอมพวิเตอรข์นาดเล็กRaspberry Pi 

•พัฒนาและตดิตั =งซอฟแวรร์ะบบ Experiment Physics 
and Industrial Control System (EPICS).

จดัการประชุม PANDA 
Collaboration Meeting
ที"จังหวัดกระบี" 11-15 มนีาคม 2562 
าดวา่จะมนัีกวทิยาศาตรจ์าก 20 
ประเทศ ราว 80 คน เขา้รว่มประชมุ 

ออกแบบและสรา้ง
โครงสรา้งสนบัสนุน
เชงิกลของสเปกโตร
มเิตอรร์ะยะเวลา 6  ปี 
(2562-2567)โดย นายเดน่
ชาย บํารงุเกาะ

ศกึษาการออกแบบและสรา้งเครื#องเรง่สําหรบัการบําบดัมะเร็ง โดย 
ดร. สมใจ ชื"นเจรญิกําลังอยูใ่นชว่งศกึษาความเป็นไปไดท้ี"จะทําวจัิยรว่มกัน

พฒันาและออกแบบระบบซอฟแวรโ์ดยใช้
หลกัการเรยีนรูข้องเครื#อง (Machine 
Learning) ระยะเวลา 7  ปี (2562-
2568) โดย ดร. ครสิโตฟ แฮโรลด์

4. ความรว่มมอื ม.เทคโนโลยสีรุนารกีบั GSI/FAIR 

5.แผนความรว่มมอืสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน และ ม.เทคโนโลยสีรุนารกีบัGSI/FAIR
(ผูป้ระสานงาน ดร. สพุฒัน ์กลิ#นเขยีว และ ผศ. ดร. ชโินรตัน ์กอบเดช)

นายธนโชต ินาสวาสดิn นกัศกึษาระดบั
ปรญิญาโท
• ปฎบิตังิานวจัิย ที" Jülich เกี"ยวกบั

โครงสรา้งทางเรขาคณติของหวัวัด 
GSI/PANDA เป็นระยะเวลา 6 เดอืน(1 
ม.ีค.- 26 ส.ค. 2561)

นายสรชั ลิ#วศริริตัน ์นกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี
• ฝึกงาน(internship) ที" GSI ทางดา้น

ชวีฟิสกิสเ์ป็นระยะเวลา 3 เดอืน (22 
เม.ย.-21 ก.ค. 2561)

นางสาวเดอา ออเลยี คารต์นิ ี
นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก
• ปฎบิตังิานวจัิย ที" GSI ทางดา้น

ชวีวทิยารังสเีป็นระยะเวลา 6 
เดอืน(12 ก.พ.-12 ส.ค. 2561)

นายจกัรภทัร กรรณิกา
ไดรั้บทนุจาก Jülich ไปศกึษาระดับปรญิญาเอก
ที"มหาวทิยาลัยโบคมุ ทางดา้น Machine 
Learning หลังจากไดไ้ปทําวจัิยแลกเปลี"ยนเป็น
ระยะเวลา 3 เดอืน(1 ม.ีค. – 28 พ.ค. 2561)

5
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6. ความรว่มมอืม.เชยีงใหมก่บั GSI/FAIR
• Prof. Dr. Klaus J. Peters  (Head of Hadron Physics and PANDA Spokesperson) เดนิทางมาบรรยายและเยี"ยมชม

หอ้งวจัิย ณ ม.เชยีงใหม ่วันที" 18-19 มกราคม ค.ศ. 2018

การบรรยายในสมัมนาพเิศษ เรื"อง Study of Hadron Physics 
with the PANDA Experiment at FAIR ณ ภาควชิาฟิสกิสแ์ละ
วสัดศุาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

เครื"องเรง่อเิล็กตรอนเชงิเสน้สําหรับการวลัคาไนซนํ์=ายางธรรมชาติ

หวัขอ้วจัิย : การพัฒนาระบบสําหรับหยดุและตรวจจับไอโซโทปที"มชีว่งเวลาครึ"งชวีติสั =นโดยใช ้
ระบบแกส๊-บัฟเฟอร์ เพื"อศกึษาสมบตัทิางเคมใีนสถานะแกส๊ของธาตทุี"หนักกวา่ฟลโิลเวยีม (Fl)

การศกึษาวจัิยเรื"องนี=เป็นประโยชน์ตอ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื=นฐานทางดา้น Nuclear Chemistry & Physics ใหก้บัประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ"ง ในการศกึษาสมบตัทิางเคมแีละฟิสกิสข์อง Super Heavy Elements (SHEs) ซึ"งกลุม่วจัิย TransActinide
Seperator and Chemistry Apparatus (TASCA) & SHIPTRAP เป็นหนึ"งในหน่วยวจัิยชั =นแนวหนา้ที"มศีักยภาพและมผีลงานที"โดด
เดน่มากมาย

• นายกันตภ์สิฏิฐ ์โกสมุศภุมาลา

• นักศกึษาปรญิญาตรปีีที" 3

• ภาควชิาฟิสกิส ์ม. เชยีงใหม่

• GPA 4.00

6
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• นายกรีต ิกรีตกิานต์

• นักศกึษาปรญิญาตรปีีที" 4

• ภาควชิาฟิสกิส ์ม. สงขลา
นครนิทร์

• GPA 3.93

หวัขอ้วจิยั Summer Project : การเตรยีมลาํแสงแมกนเีซยีมไออนสาํหรกัารตรวจวดัแบบสเปกโตรสโคปี
 “Preparation of Spectroscopy on Magnesium Ion beam”  

การศกึษาวจัิยเรื"องนี=จะเป็นประโยชน์ต่อการสรา้งองคค์วามรูพ้ื=นฐานทางดา้น
ฟิสกิสอ์ะตอมและการพัฒนาเครื"องเร่งอนุภาคใหก้ับประเทศไทยในอนาคต  ตัว
งานเป็นการทดลองเตรียมลําแสงไอออนเพื"อหาความเขม้ของลําแสงที"
พอเหมาะที"จะเก็บรักษาในวงแหวน ( Storage ring ) เพื"อที"จะนําไปใชท้างการ
ศกึษาวจัิยในอนาคต เชน่การทําสเปกโตรสโคปี การปรับปรงุพื=นผวิวัสดแุละและ
งานวจัิยดา้นอื"น ๆ ในสว่นของกลุม่วจัิยฟิสกิสอ์ะตอมที"สถาบัน GSI งานเกี"ยวกับ
การพัฒนาเครื"องเร่งอนุภาคถือเป็นหนึ"งในหน่วยวจัิยชั =นแนวหนา้ที"มศีักยภาพ
และมผีลงานที"โดดเดน่มากมาย

ขั =วควอดรโูพล (Quadrupoles) ทําหนา้ที"โฟกสัลําแสไอออนกอ่น
สง่เขา้ CRYRING

หอ้งควบคมุหลกั (Main Control Room) กบันักวจัิยจาก 
กลุม่ฟิสกิสอ์ะตอม

แผนผัง CRYRING

ค่าความกวา้งของลําแสงที"ความสูง
ครึ"งหนึ"งในแนวตั =งและนอน (FWHM 
Hor. And Ver.) ที"เกดิจากการถกูโฟกัส
ในแนวนอน

7.นกัศกึษาฤดรูอ้นที# GSI /FAIR รุน่ที# 2 พ.ศ. 2561 (2018) 23 กรกฎาคม – 13 กนัยายน 2561(2/3)

7

8การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

7..นกัศกึษาฤดรูอ้นที# GSI /FAIR รุน่ที# 2 พ.ศ. 2561 (2018) : กจิกรรมกอ่นเดนิทาง (3/3)7..นกัศกึษาฤดรูอ้นที# GSI /FAIR รุน่ที# 2 พ.ศ. 2561 (2018) : กจิกรรมกอ่นเดนิทาง (3/3)

นักศกึษาภาคฤดรูอ้นเซริน์ เดซ ีและ จเีอสไอ และครสูอนฟิสกิสภ์าคฤดู
รอ้นเซริน์เขา้เฝ้า ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดาเมื"อ 23 กมุภาพันธ6์1

1
2

ชื"อ: นายกันตภ์สิฏิฐ์ โกสมุศภุมาลา 
ภาควชิา: ฟิสกิสแ์ละวสัดศุาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
ระดับชั =น: ปรญิญาตร ีปีที" 3 เกรดเฉลี"ย : 4.00

ชื"อ: นายกรีติ กรีตกิานต์
ภาควชิา: ฟิสกิส ์
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
ระดับชั =น: ปรญิญาตร ีปีที" 4  เกรดเฉลี"ย : 3.92

1

2

2) แชรป์ระสบการณ์
จากรุน่พี"สูรุ่น่นอ้ง 
(21 เม.ย. 61)

ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการเขา้รว่มการแชร์
ประสบการณ์จากรุน่พี"สู่
รุน่นอ้ง ณ มหาวทิยาลัย
พระจอมเกลา้ธนบรุ ี

3) ฝึกอบรม 
Academic 
Presentation 
Training Course 
(24-25 พ.ค. 61)

การอบรม
ภาษาองักฤษ จัดโดย 
สวทช. ณ บา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

1. อบรมเตรยีมความพรอ้มกอ่นการเดนิทาง ใหแ้ก ่ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการฤดรูอ้น ณ เซริน์, เดซ ีและ จเีอสไอ

1) อบรมฟิสกิสอ์นุภาคพื=นฐาน วนัที" 22–25 เมษายน 2561 ณ มจธ. 
เขา้รับการอบรมเตรียมความพรอ้ม ซึ"งจัดโดยกลุ่มวจัิยฟิสกิส์

ทฤษฎแีละฟิสกิสเ์ชงิคํานวณ (TCP) ภายใตศู้นยว์ทิยาศาสตรเ์ชงิทฤษฎี
และการคํานวณ (TaCS) คณะวทิยาศาสตร,์ มหาวทิยาลัยพระจอมเกลา้
ธนบุรี พรอ้มทั =งเดนิทางเขา้เยี"ยมชมสถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน  ณ  
จังหวดันครราชสมีา ในวนัที" 25 เมษายน 2561

1. อบรมเตรยีมความพรอ้มกอ่นการเดนิทาง ใหแ้ก ่ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการฤดรูอ้น ณ เซริน์, เดซ ีและ จเีอสไอ

1) อบรมฟิสกิสอ์นุภาคพื=นฐาน วนัที" 22–25 เมษายน 2561 ณ มจธ. 
เขา้รับการอบรมเตรียมความพรอ้ม ซึ"งจัดโดยกลุ่มวจัิยฟิสกิส์

ทฤษฎแีละฟิสกิสเ์ชงิคํานวณ (TCP) ภายใตศู้นยว์ทิยาศาสตรเ์ชงิทฤษฎี
และการคํานวณ (TaCS) คณะวทิยาศาสตร,์ มหาวทิยาลัยพระจอมเกลา้
ธนบุรี พรอ้มทั =งเดนิทางเขา้เยี"ยมชมสถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน  ณ  
จังหวดันครราชสมีา ในวนัที" 25 เมษายน 2561
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8. โครงการคดัเลอืกนกัศกึษาเพื#อเขา้รว่มโปรแกรมภาคฤดรูอ้นที# GSI / FAIR ปี 2562 (2019)

ชื"อ:นายศภุโชค บัวรักษ์
ภาควชิา: ฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
ระดับชั =น: ปรญิญาตร ีปีที" 4 
เกรดเฉลี"ย : 3.90

นกัศกึษาฤดรูอ้นที# GSI /FAIR 
รุน่ที# 3 พ.ศ. 2562 (2019)

22 กรกฎาคม – 12 กนัยายน 2562

ชื"อ: นางสาววรศิรา จารจุนิดา
ภาควชิา: ฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ระดับชั =น: ปรญิญาตร ีปีที" 4 
เกรดเฉลี"ย : 3.61

คณะกรรมการคดัเลอืก สมัภาษณ์ น.ศ.
ณ อาคาร สวทช.โยธี

วนัที# 30 ตลุาคม 2561
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สรปุ

• สถาบัน GSI เป็นหน่วยงานที"ไดรั้บการสนับสนุนจากทั=งรัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถิ"นตั =งอยูท่างตอน
เหนอืของเมอืงดารม์สตัดท ์ประเทศเยอรมน ีเพื"อวจัิยดว้ยเครื"องเร่งอนุภาคไอออนหนัก 

• งานวจัิยมทัี =งวทิยาศาสตรพ์ื=นฐานและประยกุตท์างฟิสกิส ์ที"สําคัญไดแ้ก ่ฟิสกิสพ์ลาสมา  ฟิสกิสข์อง
อะตอมโครงสรา้งนวิเคลยีสและปฏกิริยิาของนวิเคลยีส  ฟิสกิสช์วีภาพและการแพทย์ เป็นตน้

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารทีรงเป็นประธานการลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอื (MoU) 
ระหวา่ง 5 หน่วยงานของไทย ((1) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2) รพ.จฬุาลงกรณ์ (3) ม.เทคโนโลยสีรุ
นาร ี(4) สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) และ (5) ม.เชยีงใหม)่ กบั GSI เมื"อวนัที" 1 
กรกฎาคม 2560 ณ สถาบัน GSI ประเทศเยอรมนี

• GSI ทลูเกลา้ฯ ถวายทนุสําหรับพระราชทานใหนั้กศกึษาไทยเขา้ร่วมโครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้น ปีละ 2 
คน ตั =งแต ่ปี ค.ศ. 2017 ปัจจบุันม ีน.ศ. เขา้รว่มโครงการดังกลา่วแลว้ 4 คน 

• ในปี ค.ศ. 2019 จะมนัีกศกึษาไทยเขา้รว่มโครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้นตามพระราชดํารฯิ จํานวน 2 คน 

• ศนูยโ์ปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนฉ์ลองพระชนมาย ุ65 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราช
กมุาร ีเปิดกลางปีพ.ศ.2563 เพื"อเฉลมิฉลอง 65 พรรษาโดยคนไข ้65 คน จะไดรั้บการรักษาฟร ีและเริ"ม
รับคนไขร้าว 300 – 600 คน/ปี งบประมาณรวม 1,200 ลา้นบาท

• มช., มทส., สซ. มคีวามรว่มมอืกบั GSI/FAIR ในการแลกเปลี"ยนองคค์วามรู ้และสง่ น.ศ. และนักวจัิยไป
ปฏบิัตงิานวจัิย ณ GSI/FAIR

• ปัจจบุันกําลังกอ่สรา้งFacility for Antiproton and Ion Research (FAIR)ซึ"งเป็นโครงการนานาชาต ิ
ใชป้ฏโิปรตอนและไออ็อนในการวจัิยลงทนุ 1.6 ลา้นเหรยีญอยี ูม9ีประเทศที"รว่มโครงการไดแ้กฟิ่นแลนด์
ฝรั"งเศส เยอรมันน ีอนิเดยี โปแลนด ์โรมาเนยี รัสเซยี สโลวาเนยีและสวเีดนเริ"มแผนใชง้านตั =งแต่
ค.ศ.2025จงึเรื"มมชีอืเรยีกวา่GSI/FAIR
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1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

เร ื#องที# ๒.
โครงการไทย-เดซี

เพื#อพฒันากาํลงัคนและการวจิยัพฒันา
ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

(ประจําปี ๒๕๖๑)

SLRI: Synchrotron Light Research Institute

NSTDA: National Science and Technology Agency

DESY:  Deutsches Elektronen-Synchrotron หรอื "German Electron Synchrotron“

THeP:  Thailand Center of Excellence in Physics

NARIT: National Astronomical Research Institute of  Thailand

รายงานเมื%อ
๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

2การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

2

กจิกรรมและอปุกรณ์สําคญั
1. โครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้น
2. อปุกรณ์ที%สําคญัที%สดุของสถาบันเดซใีนปัจจบุัน ไดแ้ก่

2.1 PETRA III ผลติแสงซนิโครตรอนรุน่ที% 3 พลังงาน 6 GeV เสน้รอบวง 2.3 กโิลเมตร
นับวา่ทนัสมัยและใหญท่ี%สดุแหง่หนึ%งของโลก  

2.2 อปุกรณ์ FLASH ผลติเลเซอรอ์เิล็กตรอนอสิระความยาวคลื%นยา่น 1 นาโนเมตร
2.3 โครงการ European XFEL ผลติเลเซอรอ์เิล็กตรอนอสิระความยาวคลื%นยา่น 0.1 นาโนเมตร
2.4 IceCube กลอ้งโทรทศันต์รวจหานวิตรโินจากอวกาศตดิตั Zงที%ขั Zวโลกใต ้
2.5 Cherenkov Array Telescope (CTA) หมูก่ลอ้งโทรทศันเ์ชอเรนค็อฟตรวจหารังสแีกมมา

จากอวกาศ

1. สถาบนัเดซ:ีขอ้มลูพืZนฐาน

*นักศกึษา
ภาคฤดรูอ้น

http://www.desy.de/research/research_areas/photon_science/light_sources_at_desy/index_eng.html

IceCube: กลอ้ง 
โทรทัศนน์วิตรโิน

*กลอ้งโทรทัศนแ์สงเชอเรนค็อฟ*เครื%องผลติแสงซนิโครตรอน
แบบเลเซอรย์า่นรังสเีอก็ซ์

ความยาวคลื%น 0.1 นาโนเมตร

*เครื%องผลติแสงซนิโครตรอน
แบบเลเซอรย์า่นรังสเีอ็กซ์

ความยาวคลื%น 1 นาโนเมตร

*หมายถงึโครงการที%ไทยเขา้รว่ม

• สถาบนัเดซ ี(DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron หรอื 
"German Electron Synchrotron") กอ่ตั Zงเมื%อ 18 ธนัวาคม 2502  

• สถามทีี%ตั Zง 2 แหง่ คอืเมอืงฮมับรูก์ (Hamburg) และเมอืงซอยเธน 
(Zeuthen) ใกลเ้บอรล์นิ

• สถาบนัเดซเีป็นหนึ%งในบรรดาหอ้งปฏบิัตกิารชั Zนนําของโลกดา้นฟิสกิส์
ของอนุภาคมลูฐานและงานวจัิยที%ใชแ้สงซนิโครตรอน

• บคุลากรราว 2,000 คนเป็นนักวทิยาศาสตรร์าว 600 คน 
• งบประมาณปีละ 192 ลา้นยโูร (ราว 7,067 ลา้นบาท) 170 ลา้นยโูร 

(ราว 6,400 ลา้นบาท) ที%ฮมับรูก์ และ 19 ลา้นยโูร (ราว 700 ลา้นบาท) 
สําหรับซอยเธน จากกระทรวงศกึษาและวจัิยของรัฐบาลกลางเป็นสําคัญ
โดยม ี10% จากรัฐฮมับรูก์และแบรนเด็นเบริก์ (1ยโูร=37.97บาท)
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3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

ความเป็นมา:โครงการ CTA 
(Cherenkov Telescope Array) 

มวีัตถปุระสงคท์ี%จะสรา้งสถานศีกึษารังสี
แกมมาพลังงานสงูขนาดมากกวา่ 10 
GeV (หรอืรังส ีCherenkov)จากนอก
โลกเพื%อใหเ้ขา้ใจถงึการกําเนดิรังสคีอส 
มกิและธรรมชาตขิองอนุภาคที%ถกูเรง่รอบ 
ๆ หลมุดํา

โครงการของไทยคดิเป็น
มลูคา่รวมท ั<งสิ<น 2,760,700 ยโูร 
หรอืราว 70,428,000 ลา้นบาท
นักวจัิยและนักศกึษาของไทยสามารถ
เขา้รว่มงานวจัิยระดับโลกที%มโีอกาส
คน้พบหลักฐานหรอืทฤษฏวีทิยาศาสตร์
ใหม่ๆ

*กลอ้งโทรทัศนแ์สงเชอเรนค็อฟ

หมายเหตุ
อกัษรสดํีา - สําเร็จ
แลว้
อกัษรสนํีZาเงนิ -
แผนเสด็จเดซคีร ั<งที# 3 และการลงนามMoU

วันที% 18  พฤศจกิายน 2558 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จทรง
เป็นประธาน ณ สถาบนัเดซใีนการลงนาม
MoUระหวา่งสถาบนัเดซแีละสดร. ดา้นฟิสกิส์
ดาราศาสตรอ์นุภาค

แผนและผลการดาํเนนิงาน

ความเดมิ ในการประชมุประจําปีของคณะกรรมการมลูนธิิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามราชดํารฯิ เมื%อวันที% 11 กมุภาพันธ ์
2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมี
พระราชกระแสวา่ครั Zงที%เสด็จเยอืนสถาบนัเดซคีรั Zงที% 2 เมื%อ 30 
มถินุายน 2554 นัZนไดท้รงทราบวา่สถาบนัเดซนัีZนนอกเหนอืจาก
งานดา้นซนิโครตรอนแลว้ยังมงีานวจัิยดา้นดาราศาสตรด์ว้ย เสด็จเดซคีรั Zงที% 2: 30 มถินุายน 2554

DESY Director
Helmut Dosch

การประชมุ 11 กมุภาพันธ ์2558 

2.ความกา้วหนา้โครงการ CTA (สดร. สซ. มทส. จฬุา) ในปี 2561 (1/2)

4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

2.ความกา้วหนา้โครงการ CTA(สดร. สซ. มทส. จฬุา) ในปี 2561(2/2) 
เป้าหมายที#1:การทดสอบคณภาพการเคลอืบกระจกประสบความสําเร็จ

เม.ย. 61: สง่ตวัอยา่งผลการเคลอืบดว้ยฟิลม์อลมูเินยีมและฟิลม์ซลิกิอน ได
ออกไซด ์บนกระจกที%ทําจาก Borofloat 33 (ซึ%งเป็นวสัดเุดยีวกบักระจกโครงการ CTA) ไป
ใหห้อ้งปฏบิตักิารของโครงการ CTA ณ มหาวทิยาลัย เดอรแ์รหม์(Durham) องักฤษเพื%อ
ทดสอบและรับรองคณุสมบัต ิตามขอ้ กําหนด

1. ตอ้งมเีปอรเ์ซ็นตก์ารสะทอ้นแสงในชว่งแสงเชอเรนคอฟความยาวคลื%น 350-
500 นาโนเมตร ไมตํ่%ากวา่ 85 เปอรเ์ซนต์

2. ตอ้งทนทานตอ่การกัดกรอ่นดว้ยพายทุรายดว้ยวธิกีารยงิทราย (sand 
blasting) โดยตอ้งมขีนาดของพืZนที%ที%ถกูกัดกรอ่นไมเ่กนิ 100 +/- 10 ตร.มม. 

ม.ิย. 61 ทางหอ้งปฏบิตักิารโครงการ CTA แจง้ใหท้ราบวา่ตวัอยา่งผา่นการทดสอบ
การทนทานตอ่พายทุะเลทรายอยา่งดเียี%ยม และกําลังจะทดสอบการสะทอ้นแสงตอ่ไป

คา่การสะทอ้นแสงวดัที%วดัไดจ้ากหอ้งปฏบิตักิาร 
สดร. กอ่นสง่ไปทดสอบที% Durham

Prof. Paula Chadwick, นักวจัิย CTA 
ผูท้ดสอบและรับรองกระจกของไทย

เป้าหมายที#2:การสรา้งเครื#องเคลอืบกระจกเสร็จปี2564 เป้าหมายที#3 เพื#อนําไป
ตดิต ั<งที#ประเทศชลิใีนปี 2565 ใชเ้คลอืบกระจกโครงการที#มจีํานวนท ั<งส ิ<นกวา่ 
6000 บาน: การออกแบบและสรา้งเครื%องเคลอืบกระจกแบง่เป็น 2 ระบบใหญค่อื
2.1 ระบบลอกฟิลม์และทําความสะอาดกระจกซึ#งตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี<

1. ลอกฟิลม์ Al+SiO2 จากกระจกเดมิดว้ยสารละลาย
โซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้และทําความสะอาดกระจก 

2.    ทําได ้8-10 บานตอ่วนั
3.    เป็นระบบอัตโนมัตทิั Zงหมด ใชผู้ค้วบคมุการทํางานเพยีง 1 คน

2.2 ระบบเคลอืบกระจกซึ#งตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี<
1. ทําการเคลอืบกระจกดว้ยเทคนคิสปัตเตอริ%ง (sputtering) ที%ประกอบดว้ยเป้า

อลมูเินยีม (Al) และซลิกิอนไดออกไซด ์(SiO2) สามารถควบคมุความหนาของ
ฟิลม์แตล่ะชั Zนได ้โดยการปรับความเร็วในการเคลอืบ พลังงานไฟฟ้าที%จา่ย
ใหก้บัหวัสปัตเตอริ%ง และปรมิาณแกส๊อารก์อน 

2. สามารถทําการเคลอืบกระจกได ้8 บานตอ่วนั
3. เป็นระบบอตัโนมัตทิั Zงหมด ใชผู้ค้วบคมุการ
4. ทํางานเพยีง 1 คน

วันที%25 ก.8. 61 การลงนามภาคคีวาม
รว่มมอืสดร. สซ. มทส. และจฬุา
เพื%อพัฒนาเครื%องเคลอืบกระจก

ภาพจําลองหมู่
กลอ้งโทรทรรศน์
CTAมกีระจกหก
เหลี%ยมขนาด 1-
1.2 เมตร กวา่ 
6000 บาน 
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3.ความกา้วหนา้โครงการ PITZ Collaboration: สถาบนัวจิยัเดซ-ีม.
เชยีงใหม-่ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นฟิสกิส ์ ปี 2561(1/2)

2.การพฒันากําลงัคน
• ระหวา่ง15 เมษายน-14 กรกฏาคม 61 นักศกึษา ป. ตร ี โครงการ พสวท.ฟิสกิส์ ม.

เชยีงใหม่ 2 คนซึ%งผศ.ดร.สาคร เป็นอาจารยท์ี%ปรกึษาอสิระไปฝึกทําวจัิย ณ กลุม่วจัิย PITZ
1. นายวทญั] ูฟแูสง (ที%ปรกึษา: Dr. Houjun Qian) หัวขอ้วจัิยเรื%อง Beam Collimation

Optimization of PITZ Beamline for Ultrafast Electron Diffraction Experiment 
2. นายสพุสนิ สกุระ (ที%ปรกึษา: Dr. Mikhail Krasilnikov) หัวขอ้วจัิยเรื%อง Momentum 

Measurement at LEDA 

1.การประชุมระดบับรหิาร2ฝ่ายและการแลกเปลี#ยนนกัวจิยั(ตวัอยา่งเทา่น ั<น)
• 29-30 พฤษภาคม 2561 ศ.ดร.ถริพัฒน ์วลิัยทอง และ ผศ.ดร.สาคร รมิแจม่ เขา้รว่ม

ประชมุและเจรจาความรว่มมอืใน PITZ Collaboration Board Meeting และ PITZ 
Collaboration Meeting ณ สถาบนั DESY,Zeuthen, 

• 20 มถินุายน-15 สงิหาคม 2561 ดร.นฤพนธ ์ฉัตราภบิาล อาจารยภ์าควชิาฟิสกิสแ์ละ
วสัดศุาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหมร่ว่มวจัิยการพัฒนาระบบเลเซอร์
พัลสส์ั Zนรว่มกบั Dr. Christian Koschitzki ณ สถาบนัวจัิย DESY, Zeuthen

• พฤศจกิายน 2561 Dr. Frank Stephan และ Dr. Christian Koschitzki เดนิทางมา
ปรกึษาหารอื การรว่มพัฒนาเลเซอรอ์เิล็กตรอนอสิระยา่นอนิฟราเรด ณ ม. เชยีงใหม่

• 1-2 พฤศจกิายน 2561 การประชมุเพื%อสรา้งภาคกีารวจัิยของหน่วยงานในประเทศ 
และสถาบนัวจัิย DESY ที% ม. สรุนาร ีและเยี%ยมชมSLRI นครราชสมีา ผูเ้ขา้รว่มทั Zงหมด 
38 คน จาก 11 มหาวทิยาลับ/สถาบนัวจัิย

3. ความกา้วหนา้ในงานวจิยัของนกัศกึษาที#ไปรว่มทําวจิยักบัสถาบนัวจิยั DESY
• นายชยัพฒันา ใสสะอาด นักศกึษา ป.เอกฟิสกิส ์ม.เชยีงใหม ่(ที%ปรกึษา: ผศ.ดร.สาคร 

รมิแจม่ และ Dr. Frank Stephan) 
 ทําวจัิยที% PITZ : 22 พ.ย. 58 ถงึ 21 พ.ย. 59  สอบวทิยานพินธ2์0 ก.ค. 61 
 ผลงานไดรั้บการตอบรับใหต้พีมิพ ์1 เรื%อง และจัดเตรยีม 1 เรื%อง
 ขณะนีZทํางานกบั บ. รอสอะตอม (บรษัิทของรัสเซยี) ในการสรา้งเครื%องเรง่อนุภาค

ไซโคลตรอน ใหก้บัสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(สทน.)มลูคา่ 880 ลา้น
บาท

NB.  PITZ : Photo Injector Test Facility at DESY, Location Zeuthen
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3.ความกา้วหนา้โครงการ PITZ Collaboration: สถาบนัวจิยัเดซ-ีม.
เชยีงใหม-่ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นฟิสกิส ์ ปี 2561(2/2)

4. ความรว่มมอืกบั DESY ในโครงการพฒันา MIR/THz(Mid-
Infrared/Terahertz) Free Electron Lasersที#ม.เชยีงใหม่
(ปีงบประมาณ2561-63, 6 ลา้นบาท) เพื#อใชร้งัสคีวามเขม้สงูใน
การศกึษาพนัธะของโมเลกลุซึ#งเป็นยา่นความถี#ท ี#มนีอ้ยในประเทศไทย

อปุกรณ์เครื%องเรง่อนุภาคที%ตดิตั Zงแลว้

ไดอะแกรมของทั Zงระบบ

การสรา้ง 3D model ของแมเ่หล็ก
โดยใชโ้ปรแกรม CST EM Studio 
2016 และคอมพวิเตอรป์ระสทิธภิาพ
สงูของ DESY 

1. แมเ่หล็กอลัฟา (Alpha 
magnet) โดยนายชยัพัฒนา ใส
สะอาด (ไดรั้บการตอบรับใหต้พีมิพ์
ในวารสารวชิาการ) 
2. แมเ่หล็กสี%ขั Zว (Quadrupole 
magnet) โดยนายชยัพัฒนา ใส
สะอาด
3. แมเ่หล็กสองขั Zว (Dipole 
magnet) โดยนายสพุสนิ สกุระ

นักวจัิยและนักศกึษา รวม 17 คนซึ%งมี
คณาจารยแ์ละนกัวจิยัหลกั 4 คน
1. ผศ.ดร.สาคร รมิแจม่ (หัวหนา้

โครงการ)
2. รศ.ดร.จติรลดา ทองใบ
3. ผศ.ดร.จตพุร สายสดุ
4. ดร.นฤพนต ์ฉัตราภบิาล

ผลงานวจัิยตพีมิพเ์ผยแพรร่ะดบัสากล 8 เรื%องตวัอยา่งเชน่

8



7การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

7

4. ความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัวจัิยแสงซนิโครตรอน (องคก์าร
มหาชน) และสถาบนั DESY (1/2)

ความเดมิ
• ปี 2556 ไดรั้บรจิาคระบบกระจกโฟกสั 5 ระบบจากสถาบนัเดซเีพื%อนํามาใช ้

เป็นระบบลําเลยีงแสงซนิโครตรอนใหแ้กส่ถานทีดลอง   พรอ้มแบบ
วศิวกรรมของระบบคดัเลอืกพลงังานรังสเีอกซ ์(Double Crystal 
Monochromator , DCM) 

• สถาบนัวจัิยแสงซนิโครตรอนไดทํ้าการถอดระบบเพื%อนํามาศกึษาวธิกีาร
ออกแบบทางวศิวกรรม 2 ประการ (1)การปรับตําแหน่งกระจกและ(2)การ
ปรับความโคง้กระจกดว้ยแรงกดเชงิกล (mirror bender) 

• นอกจากนีZไดทํ้าการออกแบบเชงิทศันศาสตรข์องระบบลําเลยีงแสงที% 6 
สําหรับเทคนคิการวดัโครงสรา้งจลุภาคโดยใชร้ะบบกระจกที%ไดรั้บจากเดซ ี
แตไ่มส่ามารถนําไปสรา้งไดเ้พราะ(1)ไมท่ราบความโคง้ของกระจก
(2)ไมท่ราบคณุสมบตักิารใชง้านทชีดัเจนที#ระบบลําเลยีงแสงที# 6

• ตอ่มาไดร้ว่มกบัสถาบนัมาตรวทิยาออกแบบและสรา้งเครื#องวดัความ
โคง้กระจก หรอื Long Trace Profilometer ตดิต ั<งปี60ระหวา่งปี61
ทําการปรับปรงุซอฟตแ์วรเ์พื%ออปุกรณ์ใหอ้า่นคา่ไดแ้มน่ยํามากขึZนคาดวา่
จะใชงัานไดใ้นปี62

ระบบคดัเลอืกพลงังานรังสเีอกซ์

โครงการเครื#องวดัความโคง้กระจกหรอื 
Long Trace Profilometer เริ%มปีงบประมาณ 
2559ระยะเวลา 2 ปี 
• ในไตรมาสที% 4 ของปีงบประมาณ 2560 ได ้

ตดิตั Zงเครื%องLTPแลว้ ณ หอ้งสะอาด (Clean 
Room:Class-1000) สถาบันวจัิยแสง
ซนิโครตรอน นครราชสมีา

• งบประมาณราว 6 ลา้นบาท แตห่ากซืZอ
เครื%องจากตา่งประเทศราว 18 ลา้นบาท

ระบบกระจกจากสถาบนัเดซี

• ตัวกระจกทําจากนกิเกลิและเคลอืบดว้ยอลมูเินยีม 

    มผีวิเป็นโลหะพลาตนัิม เรยีบหนา 40 นาโนเมตร

• รปูทรงกระจกสามารถโคง้ตวัขึZนได ้

• มพีืZนที%กระจกเพื%อใชง้านขนาด 60 x 980 mm2

• มรีะบบหลอ่เย็นเพื%อรักษาอณุหภมูขิองกระจก

• ชดุกระจกขบัเคลื%อนได ้3 ทศิทาง
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ประโยชนท์ี#ไดร้บั

จากการคํานวณการทํางานของกระจกพรอ้มลําแสง

พบวา่โฟกสัลําแสงซนิโครตรอนในแนวดิ%งลดลงจาก 

8.6 mm เหลอืเพยีง 2 mm

• ความเขม้ตอ่พืZนที% (intensity/Area) เพิ%มขึZน 

3.6 เทา่ 

• ระยะเวลาในการแสกนชิZนงานเพื%ออาบรังสเีอกซ์

ลดลง 20% ในทกุๆรอบการอาบรังสเีอกซล์งบน

ชิZนงาน

ตาํแหนง่ตดิต ั<งชดุกระจก A2 จะอยูภ่ายใน 

Front End ของระบบลําเลยีงแสงที% 6 

ตดิตั Zงอยูร่ะหวา่ง Photon beam position

monitoring (PBPM) และ Absorber 

shutter 2 (ABS2)

ขนาดลําแสงกอ่นการตดิตั Zงชดุกระจก A2 ขนาดลําแสงหลังการตดิตั Zงชดุกระจก A2

แผนการทํางานพฤศจกิายน 61 – พฤษภาคม 2562 จะเป็นการปรับเปลี%ยนชดุมอเตอร ์
ระบบขบัเคลื%อนและทดสอบระบบควบคมุ
มถินุายน 2562 – สงิหาคม 2562 ตดิต ั<งและทดสอบการทํางานที#ระบบลาํเลยีงแสงที# 
6 ซึ#งเป็นชว่งปิดซอ่มบาํรงุระบบลาํเลยีงแสงและเครื#องเรง่อนภุาคประจําปี 2562

4. ความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัวจัิยแสงซนิโครตรอน (องคก์าร
มหาชน) และสถาบนั DESY (2/2)
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9การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

5. ผูแ้ทนประเทศไทยโครงการนกัศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีประจําปี 2561 รุน่ที# 16(1/3)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุาโปรด
เกลา้ฯ ใหค้ณะผูแ้ทนประเทศไทย 
โครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้น CERN 
DESY และ GSI เขา้เฝ้าทลู ละอองธลุี
พระบาท 23 กมุภาพันธ ์2561 ณ 
อาคารชยัพัฒนา พระตําหนักจติรลดา
รโหฐาน กทม. กอ่นเดนิทางไปเขา้รว่ม
กจิกรรมในตา่งประเทศ

คณุสมบตัผิูส้มคัร
      1. เป็นนสิติ/นักศกึษาที%กําลังศกึษาปรญิญาตรปีีที% 3-4 

หรอืปรญิญาโท ปีที% 1-2 ที%ศกึษาอยูใ่นประเทศไทย
      2. เกรดเฉลี%ยไมตํ่%ากวา่ 3.25 

3. อายไุมเ่กนิ 25 ปี
      4. ศกึษาอยูใ่นสาขาฟิสกิส ์
      5. ตอ้งมคีวามรูภ้าษาองักฤษดมีาก (สามารถสื%อสารในการพดู ฟัง อา่น เขยีน ไดด้)ี

ตั Zงแต ่พ.ศ. 2546 - 2561 
รวม 16 รุน่ มนัีกศกึษาเขา้
รว่มโครงการทัZงสิZน 41 คน

คณะกรรมการสมัภาษณ์
นักศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ี
ประจําปี 2561 รุน่ที% 16 เมื%อ 
20 ตลุาคม 2560 ณ หอ้ง
ประชมุ ชั Zน 1 อาคาร สวทช 
(โยธ)ี

นาย ณฐัจกัษ ์พลเสน
(เบสท)์
ปรญิญาตร ีปีที% 4 
ภาควชิาฟิสกิส ์คณะ
วทิยาศาสตร ์ม.
จฬุาลงกรณ์ 1

นายภราดา ปรางคช์ยักลุ 
(กรณัฑ)์ 
ปรญิญาตร ีปีที% 4 
ภาควชิาฟิสกิส ์สํานักวชิา
วทิยาศาสตร์
ม.เทคโนโลยสีรุนารี 2

นายธนกฤต มามี
(เจเจ)
ปรญิญาตร ีปีที% 4 
ภาควชิาฟิสกิสแ์ละ
วสัดศุาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์
ม.เชยีงใหม่ 3

นายแบรนดด์อน กานต ์
แคนทะเลย ์(แบรนดอน) 
ปรญิญาโท ปีที% 2
ภาควชิาฟิสกิส ์คณะ
วทิยาศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ 4
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กจิกรรมกอ่นและหลงัการเดนิทางสําหรับนักศกึษา
โครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีประจําปี 2561 รุน่ 16

กอ่นการเดนิทาง นักศกึษาโครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีประจําปี 2561 ไดเ้ขา้
รับการอบรมและเตรยีมความพรอ้ม 3 ครั Zง ดงันีZ 
(1) เตรยีมความพรอ้ม : รุน่พี%พบรุน่นอ้ง 22 มกราคม 2559 ณ บา้นวทิยาศาสตรส์ ิ

รนิธร อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย ปทมุธานี
(2) อบรมความรูพ้ ื<นฐานทางฟิสกิสอ์นุภาค:22-25 เมษายน 2561 ณ คณะ

วทิยาศาสตร ์มจธ. และศกึษาดงูาน ณ สถาบนัวจัิยแสงซนิโครตรอน 
นครราชสมีา

(3) (3)อบรมภาษาองักฤษ CERN/DESY/GSI Summer Student Programme
Academic Presentation Training Course 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้ง
ประชมุอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 

หลงัการเดนิทางกลบั นักศกึษาโครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีประจําปี 2561 
ไดเ้ขา้รับการอบรมและเตรยีมความพรอ้ม 2 ครั Zง ดงันีZ 
1) 27พย.61: นําเสนอผลการเขา้รว่มกจิกรรม และงานวจิยัตอ่

คณะกรรมการ ณ หอ้งประชมุ 720 อาคาร สวทช กทม.
2) 28พย.61: ถา่ยทอดประสบการณ์และงานวจิยั กจิกรรมคา่ย ASEAN 

Synchrotron Science Camp ครั Zงที% 7 หวัขอ้ Dialogue on Experiences of 
CERN DESY & GSI Summer Student Program 2018 โดยมเียาวชนรว่มเขา้
ฟัง 75 คน แบง่เป็น เยาวชนตา่งชาตใินภมูภิาคอาเซยีน 43 คน และเยาวไทย 
32 คน

5. ผูแ้ทนประเทศไทยโครงการนกัศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีประจําปี 2561 รุน่ที# 16(2/3)
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เขา้รว่มปฏบิตังิานวจัิยระยะสั Zน ณ สถาบนัวจัิยเดซ ีเมอืงฮมับรูก์ และเมอืงซอยเธน 
สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ีระหวา่งวันที% 17 กรกฎาคม ถงึ 6 กนัยายน 2561

หมายเหต:ุ นายณัฐจักษ์ พลเสน ตดิภารกจิ จงึไมไ่ดเ้ขา้ถา่ยภาพหมูร่ว่มกบัคณะนักศกึษา สถาบันเดซ ีเมอืงฮมับรูก์

คณะกลุม่นักศกึษา 
สถาบนัเดซ ีเมอืงฮมับรูก์ คณะกลุม่นักศกึษา สถาบนัเดซ ีเมอืงซอยเธน

เมื%อวันองัคารที% 4 กนัยายน 2561 คณะผูแ้ทนประเทศไทย โครงการนักศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีรุน่ที% 16 ทั Zง 4 คน
ไดเ้ขา้พบทา่นกงสลุกติตมิศกัดิ� ณ นครฮมับรูก์ สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ีนายสเตฟาน คารส์เทนิ โครหน์ 
(Mr. Stefan Karsten Krohn) ผูส้นับสนุนเงนิทนุใหก้บันักศกึษาเดซอียา่งตอ่เนื%อง จํานวน 2,000 ยโูรตอ่ปี

ซึ%งทา่นไดก้รณุาใหเ้ขา้พบและรว่มรับประทานอาหารอยา่งเป็นกนัเอง

5. ผูแ้ทนประเทศไทยโครงการนกัศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีประจําปี 2561 รุน่ที# 16(3/3)

12การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

6 ผูแ้ทนประเทศไทยโครงการนกัศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีประจําปี 2562 รุน่ที# 17

•  คณะกรรมการคดัเลอืกจัดสมัภาษณ์ผูส้มคัร เมื%อ 30 
ตลุาคม 2561 ณ อาคาร สวทช. (โยธ)ี มผีูเ้ขา้รับ
การสมัภาษณ 30 คดัเลอืกที%มคีณุสมบตัเิหมาะสม 
12 คน 

• นํารายชื%อดงักลา่วเสนอไปยงัคณะทํางานของ
สถาบนัเดซซี ึ%งคดัเลอืกเหลอื8คน

• นําความขึZนกราบบงัคมทลูสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงคดัเลอืก
ขั Zนตอนสดุทา้ย 4 คน 

นาย นนทพทัธ ์สนิสนัธเิทศ
กําลงัศกึษาปรญิญาตร ีปีที% 3 
ภาควชิาฟิสกิสแ์ละวสัดศุาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

นางสาว ณฐัวรา บวชไธสง
กําลงัศกึษาปรญิญาตร ีปีที% 4 
ภาควชิาฟิสกิส์
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่

นาย จกัรภทัร สยีางนอกกําลงั
ศกึษาปรญิญาโท ปีที% 1ภาควชิา
ฟิสกิส ์
คณะวทิยาศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

นาย ชยัมงคล ดวงจนัทร ์
กําลงัศกึษาปรญิญาตร ีปีที% 3 
ภาควชิาฟิสกิส ์
คณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
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13การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

• วเิคราะหข์อ้มูลฟิสกิส์ (Physics Analysis)
       รว่มกบัคณะวจัิยอนุภาคฮกิส์ (Higgs boson) ที%คน้พบเมื%อค.ศ.2012 เพื%อศกึษาและพสิจูน์
ทฤษฏสีมมาตรยิ%งยวด (Supersymmetry) ซึ%งเชื%อวา่จะชว่ยหาคําตอบทางฟิสกิสท์ี%ยังสรปุไมไ่ด ้
โดยเฉพาะสสารมดื (Dark matter) ผลงานวจัิยไดล้งตพีมิพใ์นวารสารดา้นฟิสกิสอ์นุภาค
พลังงานสงู JHEP 08 (2018) 113

เสนอในการประชมุPRC 

เสนอในการประชมุ ICHEP

• รว่มประชุมนานาชาตใินฐานะผูแ้ทนของความรว่มมอื CMS (CMS Collaboration) 
เพื#อเสนอผลงานวจิยัดา้นฮกิส์

1. บรรยายเกี%ยวกบัผลงานวจัิยของอนุภาคฮกิซ ์ณ การประชมุใหญท่างฟิสกิสแ์หง่ปรเยอรมน ี
(DPG 2018) เมื%อ 19-22 มนีาคม ค.ศ. 2018 ณ เมอืงเวอรซ์บวรก์ เยอรมนี

2. ตวัแทนคณะวจัิยนําเสนอไฮไลทผ์ลงานวจัิยของทางคณะ ในการประชมุ Physics Review 
Committee เมื%อวนัที% 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 ณ สถาบนัเดซี% ฮมับวรก์ เยอรมนี

3. การประชมุวชิาการ ICHEP2018 (International Conference of High Energy Physical) 
เมื%อ 4-11 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ณ เมอืงโซล เกาหลใีต ้

• การนําเสนอโปสเตอรใ์นการประชุมนานาชาต ิ
1. การประชมุวชิาการ ICHEP2018 (International Conference of High Energy Physical) 

เมื%อ 4-11 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ณ เมอืงโซล ประเทศเกาหลใีต ้
2. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลศิอนัดับที% 1 จากการนําเสนอโปสเตอรด์ังกลา่ว
• การปรบัปรงุ(upgrade)เครื#องตรวจจบัอนุภาคของ CMS ในสว่น Tracker 

Detector
1. การใชก้ลอ้งอนิฟราเรดศกึษาคณุสมบัตดิา้นอณุหพลศาสตรข์องผลติภัณฑต์น้แบบ 

(prototype) ที%จะใชใ้นการสรา้งเครื%องตรวจจับอนุภาคในปีค.ศ. 2025-2026
2. การศกึษาและทดลองผลติแผน่รองเซนเซอร ์ซึ%งใชเ้ทคโนโลยกีารผลติ Carbon Fiber 

Reinforced Polymer (CFRP) เพื%อหาอตัราสว่นผสมใหท้นทานสงูแตบ่างเฉียบ 
• กจิกรรมอื#นๆ
1. ผูค้วบคมุรับผดิชอบการตรวจสอบซอฟตแ์วรข์อง CMS (Release validation manager)
2. เขา้รว่มการประชมุประจําปีของ CMS ที% CERN

เสนอโปสเตอรณ์ ICHEPและรางวัลที%ไดรั้บ

การปรับปรงุเครื%องตรวจจับอนุภาคของ
 CMS ในสว่นTracker Detector

8.ดร.ชญานษิฐ ์อศัวตั Zงตระกลูด:ี นักวจัิยหลงัปรญิญาเอก ที% DESY (2016-18)

ปัจจบุนัรับราชการเป็นอาจารยอ์ยูจ่ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมื%อวันที% 1 มนีาคม 2562 
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สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

7. สรปุ
1. สถาบนัเดซ ี(DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron หรอื "German Electron Synchrotron") 

กอ่ตั Zงเมื%อ 18 ธนัวาคม 2502  มทีี%ตั Zง 2 แหง่ คอื เมอืงฮมับรูก์ (Hamburg) และเมอืงซอยเธน (Zeuthen) 
ใกลเ้บอรล์นิ

2. อปุกรณ์ที%สําคญัที%สดุของเดซใีนปัจจบุนั ไดแ้ก่
• PETRA III ผลติแสงซนิโครตรอนรุน่ที% 3 พลงังาน 6 GeV เสน้รอบวง 2.3 กโิลเมตร
• อปุกรณ์ FLASH ผลติเลเซอรอ์เิล็กตรอนอสิระความยาวคลื%นยา่น 1 นาโนเมตร 
• โครงการ European XFEL เพื%อผลติเลเซอรอ์เิล็กตรอนอสิระความยาวคลื%นยา่น 0.1 นาโนเมตร
• IceCube กลอ้งโทรทรรศนต์รวจหานวิตรโินจากอวกาศตดิตั Zงที%ขั Zวโลกใต ้
• Cherenkov Array Telescope (CTA) หมูก่ลอ้งโทรทรรศนเ์ชอเรนค็อฟตรวจหารังสแีกมมาจากอวกาศ

3. สถาบนัวจัิยดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ไดร้ว่มมอืดา้นหมูก่ลอ้งเชอเร็นคอฟเพื%อตรวจวดัรังสแีกมมา
เพื%อหาแหลง่กําเนดิของรังสนีีZ บทบาทสําคญัของไทยคอื การออกแบบและสรา้งเครื%องเคลอืบกระจก 2 เครื%อง ซึ%งจะ
ตดิตั Zงเครื%องแรกที%เกาะLa Palma สเปน ในปี 2563 คดิเป็นมลูคา่รวมทั ZงสิZน 2,760,700 ยโูร หรอืราว 70,428,000 
ลา้นบาท สดร.ไดท้ดลองเคลอืบอลมูเินยีมบนกระจกแลว้ไดผ้ลเป็นที%น่าพอใจในดา้นการสะทอ้นแสง ปี 2561 ไดรั้บ
การรับรองจากโครงการ CTA วา่เคลอืบแลว้มคีวามทนทานตอ่พายทุะเลทราย และมกีารลงนาม MoU ระหวา่ง สดร. 
สซ. มทส. และจฬุาฯ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการสรา้งและทดสอบเครื%องที% 1

4. โครงการของไทยมหาวทิยาลยัเชยีงใหมไ่ดม้คีวามรว่มมอืในโครงการ PITZ กลุม่วจัิยพัฒนาแหลง่กําเนดิอเิล็กตรอน
สําหรับ FLASH และ EU-XFEL ของเดซ ีปี 2561 มคีวามกา้วหนา้หลายดา้น เชน่ ผูบ้รหิารระหวา่ง 2 หน่วยงานได ้
ประชมุรว่มกนั ม ีน.ศ. ปรญิญาตร ีมช. เดนิทางไปฝึกทําวจัิยที%กลุม่วจัิย PITZ และมคีวามรว่มมอืกบั DESY ใน
โครงการพัฒนา MIR/THz(Mid-Infrared/Terahertz) Free Electron Lasersที%ม.เชยีงใหม ่เป็นตน้

5. เครื%องวัดความโคง้กระจก (Long Trace Profilometer, LTP) สรา้งเองในประเทศไทย เป็นความรว่มมอืระหวา่ง
สถาบนัวจัิยแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) และสถาบนัเดซ ีงบประมาณราว 6 ลา้นบาท แตห่ากซืZอเครื%องจาก
ตา่ง ประเทศอยูท่ี%ราว 18 ลา้นบาท

6. ประเทศไทยไดส้ง่นักศกึษาโครงการภาคฤดรูอ้นนับจนถงึปี 2561 รวม 16 รุน่ รวม 41 คน ปัจจบุนัมนัีกศกึษาไทย
จบปรญิาเอกทนุในพระราชานุเคราะหจ์าก ม.ปักกิ%ง ไดรั้บทนุหลงัระดบัปรญิญาเอกไปทํางานที%เดซี
ระหวา่ง พ.ศ. 2559 - 2561
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สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี วนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

1

เร ื"องที" ๓.
ความสมัพนัธไ์ทย - เซริน์

ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื"อ
๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

หนว่ยงานความรว่มมอื
- สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ชาติ
- สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน 

(องคก์ารมหาชน)
- จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
- มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
- มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบรุี
- มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี วนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

2

 1. เซริน์ : หอ้งปฏบิตักิารของโลก(1/2) • กอ่ตั 6งเมื"อ ค.ศ. 1954 ตั 6งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนอื
บรเิวณชานเมอืงเจนวีาบนพรมแดนฝร ั"งเศสและ
สวติเซอรแ์ลนด์

• สมาชกิกอ่ต ั=งเป็นประเทศยโุรป 21 ประเทศ 
อสิราเอลเป็นสมาชกิเต็มรปูแบบแรกที"มใิชย่โุรป

• ใน ค.ศ. 2013 มพีนักงาน 2,513 คนและมผีูม้ารว่ม
ทํางานและใชง้านจํานวน 12,313 คน จาก 608 
ประเทศ/สถาบันวจัิยและ 113 เชื6อชาติ

• หนา้ที"หลักของเซริน์คอือํานวยความสะดวกแกผู่ม้าใช ้
เครื"องเรง่อนุภาคและโครงสรา้งพื6นฐานอื"นสําหรับ
งานวจัิยฟิสกิสพ์ลังงานสงู

• ค.ศ. 2014 ไดรั้บงบประมาณจากการบรจิาคราว 1,200 
ลา้นฟรังกส์วสิ (ราว 40,000 ลา้นบาท) จากประเทศซึ"ง
มปีระชากรรวมกนั 517 ลา้นคนเฉลี"ยราว2.2 ฟรังกส์วสิ 
(ราว 73 บาท)/คน/ปี

• สิ6นสดุการทํางานระยะที" 1 ของ LHC 3 ปี (ค.ศ. 2009 
- 13) และระยะ 2 (ม.ีค.2015-ต.ค.2018) ระยะที"3เริ"ม
ฤดใูบไมผ้ล ิ2021 

เซริน์อยูห่า่งจากเจนวีา่ 9.68  กโิลเมตร
(6.02 ไมล)์

แผนที"แสดงเครื"องชนอนุภาค LHC 
และเครื"องป้อนลําโปรตอน Super 
Proton Synchrotron ใหแ้ก่ LHC 
ที"เซริน์

เครื"องเรง่อนภุาคโปรตอน (LHC: Large Hadron Collider)
• เสน้รอบวง 27 กโิลเมตรอยูใ่นอโุมงคล์กึใตผ้วิดนิ 100 เมตรใน

พรมแดนทั 6งสวติเซอรแ์ลนดแ์ละฝรั"งเศส
• เรง่โปรตอนใหม้คีวามเร็ว 99.9999991% ของความเร็วแสงใน

สญุญากาศ แตล่ะลําโปรตอนสามารถมพีลงังานไดส้งูสดุถงึ 7 TeV
• สถานตีรวจวัดที"สําคญั 4 สถาน ีไดแ้ก ่ATLAS, CMS, ALICE, LHCb, 
• ลงทนุ 6,030 ลา้นฟรังกส์วสิ 2

4 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 
แถลงการณ์คน้พบอนุภาค

คลา้ยฮกิสแ์ละยนืยัน
เมื"อ 14 มนีาคม ค.ศ. 2013 

2013 Nobel 
Prize in Physics: 
Francios Englert
and Peter Higgs 

Dr.  Fabiola Gianotti เลขาธกิารคน
ใหมต่อ่จาก Prof. Rolf-Dieter Heuer

ตั 6งแต่ 1 มกราคม ค.ศ.2016
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•  ระหวา่งเสด็จเยอืนเซริน์คร ั=งที"5เมื"อปี 2558 เซริน์ ผูบ้รหิารเซริ ์
นไดก้ราบบงัคมทูลวา่ประเทศไทยควรพจิารณาลงนามความตก
ลงความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (International Cooperation 
Agreement : ICA) ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีกี"ยวกับ
ฟิสกิสพ์ลังงานสงูกบัเซริน์ 

• ทั 6งนี6เพื"อเป็นการยกระดับความสมัพันธต์ั 6งแตพ่.ศ.2543จากระดบั
หนว่ยงานไทยกบัหนว่ยงานของเซริน์ที"มMีoUมารว่ม6ุฉบบัแลว้
ขึ6นมาเป็นระดับเซริน์กบัรัฐบาลไทย

• ครม.มมีตเิมื"อ 20 ก.พ. 61 อนุมตัใิหล้งนามในรา่งขอ้ตกลงความ
รว่มมอืระหวา่งประเทศระหวา่งราชอาณาจักรไทยกับเซริน์

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯใหจ้ดัพธิลีงนามICAในวนัที" 13 ก.ย. 61 เวลา 
17.00 น. ณ วงัสระปทมุมMีs.Charlotte Warakaulle, 
Director for Inter national Relationsและ รศ.นพ. สรนติ 
ศลิธรรรม ปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นผูล้งนาม
ฝ่ายเซริน์และไทยตามลําดับ

• ในโอกาสเดยีวกนันี6ไดม้กีารจัดสมัมนาความรว่มมอืระหวา่งราชอาณา
จักรไทย กบั องคก์ารวจัิยนวิเคลยีรย์โุรป (เซริน์) และแถลงขา่วเรื"อง
การลงนามICAในเชา้วนัเดยีวกนัที"กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทค
โนโลยโีดยมนีายสวุทิย ์เมษนิทรยีร์ฐัมนตรวีา่การกระทรวงว&ท 
Prof. Emmanuel Tsesmelisและศ.ดร.ไพรชั ธชัยพงษ์
รว่มกนัแถลง

1.เซริน์:การลงนามICA(2/2)
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ความเดมิ:สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กมุารทีรงเป็นประธานพธิลีงนาม
MOU ระหวา่งมหาวทิยาลยั
เทคโนโลย ีสรุนารแีละ ALICE 
ณ วังสระปทมุ เมื"อวันที"13 
ธนัวาคม พ.ศ. 2555

นยิาม: (1)ITS มาจาก Inner Tracking System
ทําหนา้ที"ตรวจวดัชั 6นในของอนุภาคที"เกดิจากการ
ชนของโปรตอน-โปรตอนหรอืตะกั"ว-ตะกั"วของ
สถานAีLICE (2)สว่น O2มาจาก OnlineOffline 
เป็นระบบคอมพวิเตอรทํ์าหนา้ที"บันทกึอนุภาคที"
เกดิขึ6น
ระยะเวลา:  2556 - 2563
งบประมาณ:28 ลา้นบาท (สวทช. 50 % ตน้
สงักดั 50%)
กําลงัคน: นักวจัิยไทยและนักศกึษาปรญิญาเอก
ข ั=นตอนในการวจิยั: 
1. หาวสัดทุี"เหมาะสมในการผลติเซนเซอร ์ 
2. ทดสอบเซนเซอรต์น้แบบ
3. จําลองประสทิธภิาพการวัดอนุภาคที"สนใจ
4. ทดสอบการสง่ขอ้มลูของหวัวัดเขา้กับระบบกรดิ

และการวเิคราะหผ์ล 
หนว่ยงานรว่มวจิยั: มทส., เนคเทค/สวทช, 
สซ., และมจธ.ทํางานกบัALICEและประเทศ
ตา่งๆ

โครงการวจัิย ITS และ O2 

2.ความรว่มมอืALICE-SUT(มทส. 
เนคเทค/สวทช. สซ. มจธ)(1/3)

ความรว่มมอืนานาชาตขิอง ALICE

จะไดร้บัการตดิต ั=งที" 
ALICE ในปี 2019-
20
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การประชุมเชงิปฏบิตักิาร  Asian 
ALICE ITS upgrade, MFT and O2

ความรว่มมอืในประเทศไทย

ความรว่มมอืนานาชาต(ิALICE ITS Upgrade)

ตัวอยา่งผลงานนักวจัิยไทย

1. นกัวจิยัไทยทํางานรว่มกบันกัวทิยาศาสตรช์ ั=นนําท ั"วโลก
2. นกัวจิยั/หนว่ยงานวจิยัของไทยเป็นที"ยอมรบัในระดบัสากล
3. ผลติบุคลากรโท/เอกความซบัซอ้นสงูในประเทศ
4. เทคโนโลยกีารออกแบบและทดสอบเซนเซอรข์นาดพกิเซล 
     28 x 28 ไมโครเมตร และ บาง เพยีง 50 ไมโครเมตร
5.    ระบบทดสอบเซนเซอรด์ว้ยลําอเิล็กตรอน
6.    ระบบควบคมุและตรวจสอบการประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์

สมรรถนะสงูใหก้บั ALICE

ผลที"ไดรั้บ

2.ความรว่มมอืALICE-SUT(มทส. เนคเทค/
สวทช. สซ. มจธ)(2/3)

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี วนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

6

2.ความรว่มมอืAI-based Logging System ระหวา่ง ALICE/CERN และ มจธ ในปี 2562-64
วตัถปุระสงค:์ พัฒนาระบบเทคโนโลยปีญัญาประดษิฐเ์พื"อทาํนาย เฝ้าระวงั และ ตรวจสอบการทํางานของ
เครื"องประมวลผลและอปุกรณ์ตา่งๆในศนูยข์อ้มลูเพื"องานวจัิยของนักฟิสกิสท์ี"ALICE
งบประมาณ: อยูร่ะหวา่งเสนอแหลง่ทนุ3แหลง่คอืสวทช สกว และ มจธ
ระยะเวลา: 2562-64
กําลงัคน: (1)วศิวกรระบบซอฟตแ์วร ์2 คนเต็มเวลารว่มกบัทมี O2 ในปี 62  (2)นักศกึษาระดบับญัฑติศกึษาอยา่งนอ้ย 10 คน
เริ"มงานกบัทมี O2 แลว้ 4 คน (3) นักศกึษาโครงการฝึกงานภาคฤดรูอ้น CERN จะจบปรญิญาเอก1คนจากลกัเซม็เบริก์ปลายปี 
62 (4) นักวทิยาศาสตรข์อ้มลูปรญิญาเอกอยา่งนอ้ย 3 คน(รศ.ดร.ธรีณี อจลากลุ,ผศ.ดร. พร พันธุจ์งหาญ,ดร. ขจรพงษ์ อคัรจติ
สกลุ) 
ผลที"คาดวา่จะไดร้บั:(1)ระบบAI-based Logging System ที"มศีกัยภาพพอที"จะไปสูเ่ชงิพาณชิยใ์นอนาคตได(้2)บทความ
วชิาการนานาชาตอิยา่งนอ้ย 12 บทความ(3)บณัฑติระดบับณัฑติศกึษาอยา่งนอ้ย 10 คน(3)ถา่ยทอดความรูจ้ากหอ้งปฏบิตักิาร
ระดบัโลกสูร่ะดบัอดุมศกึษาของไทย
สถานะปจัจบุนั:(1)นับจากไตรมาส 3 ของปี 2561 นักวทิยาศาสตรข์อ้มลู 3 คน และนักศกึษาระดบับญัฑติศกึษา 3 คน ไดเ้ริ"ม
ดําเนนิงานรว่มกบัวศิวกรของทมี O2 โดยมกีารประชมุทางไกลเดอืนละหนึ"งครั 6ง(2)รว่มวางแผนในงานประชมุ ALICE ITS 
upgrade, MFT and O2 Asian Workshop ณ เมอืง อนิชอน ประเทศเกาหล ีพฤศจกิายน 2561

1.การวจิยัและอพัเกรด ITS3 (ระยะเวลา2020-2026)เพื"อนําไป
ปรบัปรงุตอนปิดยาวคร ั=งที"3(ชว่ง2023-2026)

• เพื"อมุง่เนน้การลดคา่การสญูเสยีในตวักลางของวสัดใุหเ้พิ"มมากขึ6น 
• สรา้งเซน็เซอรข์นาดใหญสํ่าหรับ ITS โดยใชเ้ทคโนโลยกีารรวม
• ทําใหเ้ซน็เซอรม์คีวามบางเพยีง 30 ไมครอน สามารถโคง้งอและทํา

การวัดสมบตัเิชงิกลทางอเิล็กทรอนกิส์

ใชก้ระบวนการ photolithographic CMOS

Ultra-thin(นอ้ยกวา่
30ไมครอน):หยดื
หยุน่และเสถยีร

โครงสรา้งITS3

ประเทศไทยไดรั้บเชญิใหเ้ขา้รว่มโครงการในอนาคต2.ความรว่มมอืALICE-SUT(มทส. เนคเทค/
สวทช. สซ. มจธ)(3/3)
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1.แผนเวลาและงบประมาณ: (1) 59-60: ออกแบบสรา้ง
ทดสอบเสร็จดว้ยงบประมาณ7ลา้นบาท(2)ปี 61: เริ"มใชง้าน

3.1 โครงการสรา้งเตาสญุญากาศการแลน่ประสาน (Vacuum 
Furnace for Brazing ) เพื"อการสรา้งชิ=นสว่นเครื"องเรง่อนภุาค

สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน(องคก์ารมหาชน)

วตัถปุระสงค(์1)สรา้งเตาสญุญากาศเชื"อมประสานใชใ้นการเชื"อมตอ่วสัดชุนดิ
เดยีวและตา่งชนดิกัน(2)สรา้งชิ6นสว่นของเครื"องเรง่อนุภาคและระบบลําเลยีงแสง 

ตวัอยา่งชิ=นงานที"พฒันาขึ=นใชง้านในสถาบนัในปี61

Mask Slit Linear Accelerator

2.ผลงานปีงบประมาณ 61:ใชส้รา้งช ิ6นสว่นโลหะกบัทั 6งวสัดชุนดิเดยีวกนัตา่ง
ชนดิกนัภายในสถาบนัรวมทั 6งการพฒันาทอ่เครื"องเรง่(linear accelerator)
สําเร็จซึ"งจะนําไปประกอบเป็นเครื"องเรง่ในปี62

4.แผนงานในอนาคตปี62:การสรา้ง
เตาเชื"อมแลน่ประสานโลหะขนาดเล็ก 
สาํหรบัการเรยีนการสอน

ปีงบประมาณ
61เริ"มใชง้าน

เตาสญุญากาศแลน่
ประสานที"สรา้งและ
เริ"มใชง้านแลว้ใน
ปีงบประมาณ61
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ปรมิาณรังสเีอ็กซเ์พื"อการฉายจะขึ6นอยูก่ับวตัถปุระสงคก์ารฉายปรมิาณรังสเีอ็กซเ์พื"อการฉายจะขึ6นอยูก่ับวตัถปุระสงคก์ารฉาย

1.ผลงานปี61:สรา้งและ
ทดสอบระบบยอ่ย 4 ระบบ
ไดต้ามเป้าหมายคอื (1)ทอ่
เรง่ (2) แมเ่หล็ก2ขั 6ว(3) 
Scan horn (4) เป้ารังสี
เอ็กซ(์หมายเหตุ:ระบบ
กําลังคลื"น วทิยแุละปืน
อเิล็กตรอนสรา้งและทดสอบ
มากอ่นแลว้)

ระบบฉายรังสเีอ็กซส์รา้งในปี
61ซึ"งจะทดสอบในปี62

3.2 โครงการสรา้งเครื"อง
เรง่อนภุาคเชงิเสน้เพื"ออาบ 
ผลไม ้สถาบนัวจิยัแสงซนิ 
โครตรอน(องคก์าร
มหาชน) 

ปีงบประมาณ งบประมาณ

2560 144,000

2561 6,900,000

2562 1,905,000

3.แผนเวลา61-63

4.แผนงบประมาณ 60-62 (งบ สซ.)

2.แผนภาพแสดงระบบฉายรังสเีอ็กซเ์พื"อปลอดเชื6อผลไม ้

ผลไมท้ี"มกีารฉายรงัสเีพื"อ
การสง่ออกตอ้งไดร้บัการ
ตรวจสอบความปลอดภยั
ขององคก์ารอนามยัโลก
และแสดงสญัลกัษณใ์ห้
ชดัเจน
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2.3 โครงการพฒันาระบบเครื"องเรง่อเิล็กตรอนเชงิเสน้สําหรบัปรบัปรงุวสัดแุละการวลัคาไนซย์างธรรมชาติ (1/2)

9

ขอ้ดขีองการวล้คาไนเซชนัดว้ยลําอเิล็กตรอน
• ไมใ่ชส้ารเคมมีากเมื"อเทยีบกบัระบบกํามะถันและระบบเปอรอ์อกไซด์
• สามารถทําลายหรอืลดโปรตนีที"อาจทําใหเ้กดิการแพแ้กผ่วิหนงัได้
• เป็นกระบวนการที"อณุหภมูหิอ้งสง่ผลใหผ้ลติภัณฑม์อีายกุารใชง้านนาน 
• ไมม่สีารกมัมนัตรังสตีกคา้ง

หนว่ยงานรว่มโครงการ
• มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
• ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นฟิสกิส ์สกอ.
• อทุยานวทิยาศาสตรภ์าคเหนอื
• ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัด ุสวทช.

งบประมาณ 6.581 ลา้นบาท
• อปุกรณ์เครื"องเรง่ฯ ที"ไดรั้บบรจิาคจาก

โรงพยาบาลมหาราช นครเชยีงใหม ่
• ศนูยว์จัิยฟิสกิสข์องพลาสมาและลํา

อนุภาค มช. ปรับปรงุสถานที"
• อทุยานวทิยาศาสตรปี์ 59-60 เป็นเงนิ 

4.3 ลา้นบาท
• ศนูยค์วามเป็นเลศิปี 59-61 เป็นเงนิ 

2.281 ลา้นบาท

รายชื"อนกัวจิยั
รศ.ดร.จติรลดา ทองใบ
ผศ.ดร.สาคร รมิแจม่
ผศ.ดร.จตพุร สายสดุ

รศ.ดร.ปิยรัตน ์นมิมานพภัิกดิ~
ดร.ภาสร ีเลา้กจิเจรญิ
Mr. Michael Rhodes

วลัคาไนเซชนั
• กระบวนการทางเคมทีี"เปลี"ยนยาง

ธรรมชาตใิหม้คีวามคงทนมากขึ6นโดยการ
เตมิกาํมะถนัหรอืสารเทยีบเทา่อื"นหรอื
การใชเ้ครื"องเรง่อนถุาค 

• กระบวนการดงักลา่วทําให้
เกดิปฏกิริยิาที"สรา้งพนัธะโคเวเลนต์
เชื"อมระหวา่งโซพ่อลเิมอรท์ ั=งหลายให้
เป็นโมเลกลุเดยีวกนัทําใหย้างมี
คณุภาพคงตวัในอณุหภมูติา่งๆ 
ยดืหยุน่ไดม้ากขึ=น ทนความรอ้นและ
แสงแดด ละลายในตวัทําละลายได้
ยากขนึ

• ชารล์ส ์กดูเยยีรเ์ป็นผูค้น้พบโดยบังเอญิ

1. สถานะภาพต ั=งแต2่559-ปลายปี
2560(ระยะที"1และ2)ทดลองไดค้รบ
จนถงึวลัคาไนซเ์บื=องตน้แตพ่บวา่
คาโทดที"มากบัเครื"องบรจิาคหมดอายุ

1.1   การสั"งทําคาโทดชดุใหม่
1.2   ทดสอบและศกึษาทอ่เรง่ฯ
1.3   ศกึษาการแปรคา่กําลังของคลื"นอารเ์อฟ
1.4   การออกแบบ การสรา้ง และทดสอบ
       ระบบเลื"อนถาดนํ6ายาง
1.5  การตดิตั 6งเครื"องเรง่และระบบฉาย

ลําอเิล็กตรอนในหอ้งโถงผนังกนัรังสี
1.6  การตดิตั 6งระบบฉายลําอเิล็กตรอนและ
       การทดลองวลัคาไนซนํ์6ายางเบื6องตน้

จากปืนอเิล็กตรอนแบบอารเ์อฟ

ระบบเครื"องเรง่จากอปุกรณ์ที"ไดรั้บบรจิาคและระบบฉาย
ลําอเิล็กตรอนที"สรา้งขึ6น

การทดสอบวลัคาไนซโ์ดย chloroform 
test (การวลัคาไนซ ์ใช ้อเิล็กตรอน
พลงังาน ~2 MeV จาก ปืนอเิล็กตรอน
แบบอารเ์อฟ)

การจําลอง
Molecular 
Dynamics

คาโทดของเครื"องเรง่อเิล็กตรอนที"ไดร้บั
บรจิาคหมดอายไุมส่ามารถผลติอเิล็กตรอน
ตอ่ไปไดต้อ้งส ั"งทําใหม ่
คาโทดใหมม่าถงึเมื"อประมาณปลายปี60 คาโทดใหม่

การทดสอบทอ่เร่งฯ

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
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3.การดาํเนนิงานระยะที"4
   (ก.พ.-ธนัวาคม2562)

• สรา้งประกอบกําบังรังสตีามแบบที"ออก 
• การวดัและวเิคราะหโ์ดสของลําอเิล็กตรอน
• การทดลองวลัคาไนซนํ์6ายางพาราดว้ยลํา

อเิล็กตรอนและการทดสอบสมบัตขิองนํ6า
ยางพาราที"วลัคาไนซด์ว้ยลําอเิล็กตรอน

• การออกแบบระบบฉายอเิล็กตรอนใหม้ ี
ประสทิธภิาพมากขึ=น (พลงังานปรบัได้
1-4 MeV)

10

2.3 โครงการพฒันาระบบเครื"องเรง่อเิล็กตรอนเชงิเสน้สําหรบัปรบัปรงุวสัดแุละการวลัคาไนซย์างธรรมชาต(ิ2/2)

2. การดาํเนนิงานระยะที"3 (ม.ค.61-ม.ค.62)
2.1 ศกึษาการเคลื"อนที"ของอเิล็กตรอนเขา้สูนํ่6ายางทางคอมพวิเตอร ์
2.2 การศกึษาการเกดิวลัคาไนซข์องนํ6ายางธรรมชาตทิางคอมพวิเตอร์
2.3 การศกึษาปืนอเิล็กตรอนดว้ยการจําลองทางคอมพวิเตอร ์
2.4 การศกึษาแบบจําลองการเรง่อเิล็กตรอนในทอ่เรง่ไลแนค
2.5 การตดิตั 6งและการทดสอบคาโทด 
2.6 การทดสอบคาโทดและปืนอเิล็กตรอน
2.7การผลติและตรวจวดัลําอเิล็กตรอนที"ผา่นทอ่เรง่ฯ
2.8 การออกแบบกําบังรังสดีว้ยแบบจําลองทางคอมพวิเตอร ์GEANT4 
      Monte Carlo Simulations

โดสของลําอเิล็กตรอนในนํ6ายาง
ตามความลกึ

แบบจําลองทางคอมพวิเตอร์
การเคลื"อนที"ของอเิล็กตรอนเขา้สูนํ่6ายาง 

แบบจําลอง Molecular Dynamics การวัลคาไนซ์

งบประมาณ
(ยังเพยีงพอถงึ
ธันวาคม 62
กําลงัเสนอขอเพิ"ม
จากแหลง่ตา่งๆ)

ตัวอยา่งผลงานวชิาการตพีมิพว์ารสารนานาชาตจิากทั 6งหมด 4 ฉบบั

รางเลื"อน

เครื"องเรง่อเิล็กตรอน

ลําอเิล็กตรอน

ถาดนํ=ายาง

ตดิตั 6งและทดสอบคาโทด

ความหนาแน่น
กระแสอเิล็กตรอน

ที"ผวิคาโทดที"
อณุหภมูติา่ง ๆ

เครื"องเรง่อเิล็กตรอน

ปืน
อเิล็กตรอน

ทอ่เรง่ฯ

ลําอเิล็กตรอน
พลังงาน 12 keV
จากปืนอเิล็กตรอน
กระทบฉากวัด

การผลติอเิล็กตรอนและเรง่
อเิล็กตรอนผา่นทอ่เรง่ฯ วัด
พลงังานอเิล็กตรอนได ้1.6 
MeV

คาโทด

17
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วตัถปุระสงค:์ (1)สรา้งโครงสรา้งพื6นฐานดา้นการคํานวณ(Grid Computing) ไดแ้ก ่ทรัพยากรคอมพวิเตอรป์ระมวลผล ระบบจัดเก็บ
ขอ้มลู และโปรแกรมดา้นการคํานวณเฉพาะทางเพื"อรองรับการวจัิยดา้นวทิยาศาสตร ์การประมวลผลขอ้มลูขนาดใหญ ่และความรว่มมอื
กบัเซริน์ (2) สรา้งประชาคมเพื"อรว่มพัฒนา ใหบ้รกิาร และใชง้านโครงสรา้งพื6นฐานดา้นการคํานวณ
สมาชกิสามญั(9แหง่) สวทช. จฬ. มทส. มจธ. สสนก. สดร. สพร. สซ. และ สทน. สมาชกิสมทบ(3 แหง่): เกษตร แมฟ้่าหลวง วลัยลักษณ์

เปรยีบเทยีบปรมิาณการใชง้าน 3 ปี
ยอ้นหลัง

จํานวน
ผลงาน
ตพีมิพ์

การใหบ้รกิารทรัพยากร

3.ตวัอยา่งกจิกรรมภาคปีี61

A production site for 
CMS (จฬุา)

• T2-TH-CUNSTDA 
• 128 CPU cores
(หยดุการใหบ้รกิารชั"วคราว
เนื"องจากอยูร่ะหวา่งปรับปรงุ
ระบบ)

A production site for 
ALICE (มทส.)
• T2-TH-SUT
• 256 CPU cores  (AMD 

Operon 2.3 GHz)
• 896 GB of RAM on IBM 

x3755 M3 servers
• Storage 100 TB

2. การอทุศิทรพัยากรรว่มกบัเซริน์

4.ภาคโีครงสรา้งพื=นฐานชาตดิา้น e-Science(National e-Science Infrastructure Consortium) (1/2)

1. ทรพัยากร การใหบ้รการทรพัยากรและผลงานตพีมิพ์

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
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3.ตวัอยา่งกจิกรรม
ภาคปีี61(ตอ่)

eHPC2018: Workshop on eScience
and High Performance Computing, 
Mahidol University, 13 July 2018

Workshop on HPC and 
eScience in Thailand 
hosted by KU& NSTDA,30 
Oct. 2018, โรงแรมสโุกศล

ตวัอยา่งงานวจิยั

4.ภาคโีครงสรา้งพื=นฐานชาตดิา้น e-Science (National 
e-Science Infrastructure Consortium) (2/2)

• ในปี2562 สวทชไดรั้บงบประมาณจากรัฐบาล 46 ลา้นบาท

• Soft Opening เม.ย.62 และเต็มรปูแบบปลายปี 62 โดยเป็นสว่นหนึ"งใน

ภาค ีe-Science

4.การขยายทรพัยากรของสวทช

18
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Outreach
• อบรมคร ู“Modern Physics in Classroom Workshop” 

รว่มกบั Dr. Jose Carlos Caballero, Nikhef (Dutch 
Institute for Subatomic Physics))ณ ภาควชิาฟิสกิส ์
คณะวทิยาศาสตร ์ม.จุฬา 8 - 10 ธนัวาคม 2561

• อบรม Thailand School on High-Energy and Astro-
Physics (SHEAP 2018) ณ ภาควชิาฟิสกิส ์คณะ
วทิยาศาสตร ์ม.จุฬา  23 - 27 ก.ค. 2561 ราว 70 คน 

ตวัอยา่งการนําเสนอผลงานวชิากา(จาก7รายการ)
1. ดร.นรพัทธ ์ศรมีโนภาษ: "Physics overview from CMS" การประชมุเชงิปฏบิัตกิาร "TDII-2018: Second Workshop on Triggering Discoveries in High Energy Physics 

ณ Puebla, Mexico วันที" 29 มกราคม - 2 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2561
2. จุฬา มทส. และ สดร.: จัดการประชมุเชงิปฏบิัตกิาร The 2nd Workshop on Earth Magnetic Field Shielding for JUNO 2018 ณ ภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย วันที" 6-9 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมนัีกวจัิยจาก Institute of High Energy Physics (IHEP), China และนักวจัิยจากคณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬา 
3. ผศ. ดร.บรุนิทร ์อัศวพภิพ และ ผศ. ดร.นฤมล สวุรรณจันทรด์:ี "Earth Magnetic Field Compensation Coils System for JUNO"  การประชมุ Neutrino 2018, The XXVIII 

International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics ณ Max Planck Institute for Nuclear Physics, Heidelberg, Germany วันที" 3 - 9 มถินุายน พ.ศ.2561

นสิติ
• นายจติพันธ ์อนิทรเ์อยีด ป.เอก ปี 3 สนใจดา้น B physics
• นายธรีะภัทร ์พายพุล ป.โท สําเร็จการศกึษาแลว้

Thesis “Calculation of Magnetic Field from Coils to Compensate the Earth 
Magnetic Field for the Jiangmen Underground Neutrino Observatory” 

• นายวชิญนันท ์วชริภษิูตานันท ์ป.โท ปี 2
นสิติเซริน์ ปี 60, จบ ป.ตร ีเกยีรตนิยิมอันดบั 1,Senior project “Identification of 
Top Quarks Pair Event from Dileptonic Decay Channel by Machine 
Learning”

• นายณรงคเ์กยีรต ิรอดภัย ป.โท ปี 1
Senior project “Cosmic-ray Muon Detection by a Spark Chamber”

• นายนันทนนท ์วศิษิฎพ์งศอ์ารยี ์ป.ตร ีปี 4 - JUNO
• น.ส.วรศิรา จารจุนิดา ป.ตร ีปี 4 – Proton therapy
• น.ส.กญัญมน ไทยกลู ป.ตร ีปี 3 
นกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก
• Dr. Gurpreet Singh Chahal ,ดร.กติตกิลุ โกวทิางกรู,

ดร.นรพัทธ ์ศรมีโนภาษ

การวจิยัรว่มกบัCMS
• เนน้งานวจัิยดา้น Beyond Standard Model Physics

Search for Dark Matter and SUSY
• Machine Learning for Top Physics

L2 PPD convener (ก.ย. 59 – ส.ค. 61)
Take shift ที" CERN 1 เดอืน

• รว่มกบั ผศ. ดร.เกรกิ ภริมยโ์สภา คณะวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์จุฬาพัฒนาระบบ 
Trigger สําหรับ CMS Upgrade และดแูลระบบ CMS Tier-2 และ e-Science

ประชมุJUNO6-9เมษายน61ที"จุฬา

ตวัอยา่งรางวลั(จาก5รายการ)
1. ดร. กติตกิลุ โกวทิางกรู:รางวัลนําเสนอผลงานดเีดน่ "Search for the top squark pair production with 

two-body decays to a charm quark and a neutralino in proton-proton collision at s = √13 TeV" 
การประชมุ Siam Physics Congress 2018  โรงแรมท็อปแลนด ์จังหวัดพษิณุโลก 21-23 พฤษภาคม 2561

2.   นางสาววรศิรา จารจุนิดา: รางวัลนําเสนอโปสเตอรด์เีดน่ "The Residue Resulting from the Earth’s Magnetic
     Field Cancellation Using Spherical coils" ในการประชมุ Siam Physics Congress 2018 โรงแรมท็อปแลนด ์

     จังหวัดพษิณุโลก 21-23 พฤษภาคม 2561
3.   นายณรงคเ์กยีรต ิรอดภัย:รางวัล Best Poster Presentation "Cosmic-Ray Muon Detection by a Spark 

Chamber" ในการประชมุ XLVII International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD) 2018, 
NTU, Singapore 3-7 September 2018

5.จฬุาและความรว่มมอืกบัCMS
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1.ความเดมิ
• เริ"มในปี พ.ศ. 2556โดยโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์เทา่นั6นเพื"อไปศกึษางานที"

เซริน์ในฤดรัูอนราว1สัปดาหป์ลายพ.ค.-ม.ิย จํานวน12 คนพรอ้มครผููด้แูล 2 คน
• ตั 6งแตพ่.ศ.2557จนปัจจบุันเปิดโอกาสใหโ้รงเรยีนหลากหลายมากขึ6นไดเ้ขา้รว่ม

โครงการ นับตั 6งแต่ 56-61รวมทั 6งสิ6น  7 รุน่นักเรยีน 84 คนและครผููด้แูล 14 คน

2.พ.ศ.2561: หนว่ยงาน กลุม่โรงเรยีน และโรงเรยีนที"รว่มโครงการ
(สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยการเขา้รว่มโครงการวงเงนิราว 65,000 บาท/คน)
1.  สถาบันสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)

• โครงการ พสวท./ โครงการแขง่ขนัฟิสกิสส์ปัระยทุธ ์ระดับนานาชาติ
2. สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาพื6นฐาน (สพฐ.)

• โครงการหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์/ กลุม่โรงเรยีนจฬุาภรณราช
วทิยาลัย/ โครงการแขง่ขนัฟิสกิสส์ปัระยทุธ ์ระดับประเทศ

3. โครงการหอ้งเรยีนวทิยาศาสตรก์.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(วมว.)
4. โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์
5. โครงการ JSTP (Junior Science Talent Project) ของสวทช
6. โรงเรยีนจติรลดา
7. สมาคมวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์

6.1โครงการจดัสง่นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายไปศกึษางานที"เซริน์ 2.ปี2561(ตอ่):นกัเรยีน12คนที"เขา้รว่มโครงการ
มาจาก(1)สาธติม.ขอนแกน่ฝ่ายมธัยมศกึษา(มอแดง ) 
(2)เตรยีมอดุม ศกึษา(3)จติรลดา(4)กรงุเทพครสิเตยีน
(5)สาธติม.พะเยา(6)มหดิลวทิยานุสรณ์ (2 คน) (7)สาธติม.
ขอนแกน่(ศกึษาศาสตร)์(8)บญุวาทยว์ทิยาลยั(9)สตรวีทิยา
(10)สรุาษฎรธ์าน(ี11)ราชสมีาวทิยาลัย ครผููค้วบคมุ28
คนมาจาก(1)เบญจ มราชทูศิและ(2)ระยองวทิยาคม

4.กจิกรรมหลงัการเดนิทางกลบั
1.รายงานแกค่ณะกรรมการเมื"อ 29 ส.ค.61
ณสถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน อาคารวจัิย
โยธ ีถนนพระรามที" 6 กทม. 
2.นายนพดนัย สยามเนตร ร.ร.จติร ลดา บรร
ยายใหแ้กนั่กเรยีนหอ้งวทิยค์ณติ รร.จติรลดา
เมื"อ28ส.ค.61
3. นายวรัญ� ูนจิจรัลกลุ ร.ร.สรุาษฎรธ์านี
บรรยายใหแ้กนั่กเรยีนร.ร.สวนศรวีทิยา 
จังหวดัชมุพร เมื"อ31 ส.ค.61

3.2.1.

3.กอ่นเดนิทาง : เตรยีมความพรอ้มรว่มกบันกัศกึษาและครฟิูสกิส6์1
1. กลุม่วจัิยฟิสกิสท์ฤษฎแีละฟิสกิสเ์ชงิคํานวณ (TCP) ภายใตศ้นูย์

วทิยาศาสตรเ์ชงิทฤษฎแีละการคํานวณ (TaCS) คณะวทิยาศาสตรม์.พระ
จอมเกลา้ธนบรุอีบรมฟิสกิสอ์นุภาคพื6นฐาน 22–25 เม.ย. 61

2. เยี"ยมชมสถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอนนครราชสมีา 25 เม.ย. 61 ทํากจิกรรม
เพื"อเตรยีมความพรอ้มความรูด้า้นฟิสกิสอ์นุภาค 2.1.

กจิกรรมที"เซริน์ของนักเรยีนปี61

รับเสด็จที"งานประชมุประ
จําปี สวทช. เมื"อ9 ม.ีค61
รับเสด็จที"งานประชมุประ
จําปี สวทช. เมื"อ9 ม.ีค61
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6.2โครงการนักศกึษาและครฟิูสกิสภ์าคฤดรูอ้นเซริน์ ปี 61

1.ครฟิูสกิสปี์ 61:เขา้รว่มกจิกรรม 
30 ม.ิย. – 22 ก.ค.
1. นายณัฐวนิทร ์โช โรงเรยีนกําเนดิ
วทิย ์จังหวดัระยอง
2. นางศรตุยา ลนุสะแกวงษ์ โรงเรยีน
ตราษตระการคณุ จังหวดัตราด

งานเลี6ยงตอ้นรับพธิเีปิดการบรรยาย CERN Control Center

2.กจิกรรมนักศกึษาปี61ที"เซริน์

1. นกัศกึษาปี 61: เขา้รว่มกจิกรรม 4 ม.ิย. – 24 ส.ค. 
1. นายสรวชิญ ์ใหมชุ่ม่ ปรญิญาตรปีี 3 ฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์ม.เชยีงใหม่
2. นายวรนิทร ์แพททรคิ แม็คเบลน ปรญิญาตรปีี 3 ฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล
3. นายจริพนธ ์เย็นพระพาย ปรญิญาตรปีี 3 วศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์ม.จฬุาลงกรณ์ 
4. นายนรงฤทธิ~ สมใจอไุรกลุ ปรญิญาตรปีี3 วศิวกรรมเครื"องกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์ม.จฬุาลงกรณ์ 

นักศกึษาและครสูอนฟิสกิสเ์ขา้เฝ้า ณ อาคารชยั
พัฒนา สวนจติรลดา เมื"อ 23 ก.พ. 61

4.กจิกรรมหลงัเดนิทางกลบั
(1) นักศกึษาและครฟิูสกิสปี์61ทั6ง6 คน รายงานแก่

คณะอนุกรรมการฯ เมื"อ 21 ก.ย. 61 ณ สถาบันว ิ
จัยแสงซนิโครตรอน อาคารวจัิยโยธี กทม

(2)  นักศกึษาปี61 แบง่ปันประสบการณ์งาน The 7th 
ASEAN Synchrotron Science camp เมื"อ28 
พ.ย. 61 ณ สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน โคราช

พธิเีปิดการบรรยายพธิเีปิดการบรรยาย

International nightInternational night

WorkhopWorkhop

2.กจิกรรมครฟิูสกิส์
ปี61ที"เซริน์

3.กอ่นการเดนิทาง : เตรยีมความพรอ้มรว่มกบันกัเรยีนมธัยมปี61
1. กลุม่วจัิยฟิสกิสท์ฤษฎแีละฟิสกิสเ์ชงิคํานวณ (TCP) ภายใตศ้นูย์

วทิยาศาสตรเ์ชงิทฤษฎแีละการคํานวณ (TaCS) คณะวทิยาศาสตรม์.
พระจอมเกลา้ธนบรุอีบรมฟิสกิสอ์นุภาคพื6นฐาน 22–25 เม.ย. 61

2. เยี"ยมชมสถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอนนครราชสมีา 25 เม.ย. 61 ทํา
กจิกรรมเพื"อเตรยีมความพรอ้มความรูด้า้นฟิสกิสอ์นุภาค 2.1.

2.1.
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6.3 การประกาศรับสมัครนักศกึษาและครสูอนฟิสกิส ์ประจําปี 2562

ญาณิศา

นกัศกึษาประจําปี 2562 (Summer Student Programme)
1. นายธนทั เปี" ยมสวุรรณ์ ปรญิญาตรปีีที" 3 สาขาฟิสกิส ์คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
2. นายปฐมพร พยงุความด ีปรญิญาโทปีที" 1 สาขา สาขา
ฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล
3. นายผาธรรม เลาหะวไิลย ปรญิญาตรปีีที" 3 สาขาวศิวกรรม
อเิล็กทรอนกิสแ์ละการสื"อสาร สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิ
ธร (SIIT) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
4. นางสาวญาณิศา สนุทรโยธนิ ปรญิญาตรปีีที" 3 สาขา
วศิวกรรมสารสนเทศและการสื"อสาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ผาธรรมปฐมพรธนัท

ครสูอนฟิสกิสป์ระจําปี 2562 
(International High School 
Teacher Programme 2019 )
1. นายวรีวฒัน ์ หนองหา้ง  
โรงเรยีนจติรลดา จังหวัดกรงุเทพมหานคร

(International Teacher Weeks 
Programme 2019 )
1. นายจตพุร  พนัตร ี
โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

วีรวัฒน�

จตุพร
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7. นักศกึษาปรญิญาโท/เอก และนักวจัิยไทยจํานวน 19 คน ณ เซริน์ (1/2)

ATLAS Collaboration, CERN
1. ดร.เชาวโรจน ์วโนทยาโรจน์ นักวจัิยหลังปรญิญาเอก ณ  DESY, 

Germany
2. ดร.เพยีรเพ็ญ สมีา-แมรเ์กลไมแยร ์(อดตีนักศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซี") 

นักวจัิยหลังปรญิญาเอก ณ Humboldt University of Berlin, Germany
3. นางสาวภทัราวรรณ พาสวุรรณ (อดตีนักศกึษาภาคฤดรูอ้นเซริน์) 

นักศกึษาปรญิญาเอก สาขาฟิสกิสอ์นุภาคที" Stockholm University, 
Sweden

4. นายธนวชัร ์อศัวถาวรวานชิ  นักศกึษาปรญิญาโท Tokyo Institute of 
Technology, Japan

CMS Collaboration, CERN
1. ผศ.ดร.เกรกิ ภริมยโ์สภา อาจารย ์ณ ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
2. อ.ดร.พชิญะ สทิธอิมร อดตีนักเรยีนทนุ พสวท. ปัจจบุนัอาจารย ์ณ 

ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
3. ดร.นรพทัธ ์ศรมีโนภาษ อดตีนักเรยีนทนุ พสวท. ปัจจบุนัอาจารย ์ณ 

ภาควชิาฟิสกิส ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, CERN Scientific Associate
4. ดร.ชญานติย ์อศัวต ั=งตระกูลด ี อดตีนักศกึษาทนุพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีนักวจัิยหลังปรญิญาเอก ณ  
DESY ปัจจบุนั รอบรรจ ุณ ภาควชิาฟิสกิส ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

5. นายอภชิาต หอเที"ยงธรรม นักศกึษาปรญิญาเอก ณ Northeastern 
University, USA

6. นายวชิญนนัท ์วชริภษูติานนัท ์(อดตีนักศกึษาภาคฤดรูอ้นเซริน์) 
นักศกึษาปรญิญาโท จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ทําวทิยานพินธร์ว่มกบั
กลุม่วจัิยฟิสกิสอ์นุภาค Vrije Universiteit Brussel (Belgium)

เพยีรเพ็ญ ภทัราวรรณ เชาวโรจน์

นรพทัธ ์

ชญานติย ์ อภชิาต วชิญนนัท์

ธนวชัร ์

เกรกิ พชิญะ
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ALICE Collaboration, CERN
1. นายวนัเฉลมิ พนูสวสัดิ� นักศกึษาปรญิญาเอก

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี
2. นายอานนท ์สงมลนูาค นักเรยีนทนุพสวท. นักศกึษาปรญิญาเอก 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
3. นายณฐัวฒุ ิเหลา่จํานงคว์งษ์ นักศกึษาปรญิญาโท 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
4. นายอนนตัชยั ลา่กระโทก นักศกึษาปรญิญาโท 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
5. นายศกัดนินัท ์แนวสภุาพ นักศกึษาปรญิญาโท 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
6. นายเจตนพิฐิ แกว้ใจ นักศกึษาปรญิญาโท 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี

LHCb Collaboration, CERN
1. ดร.ชษิณุ เครอืวฒันกุล นักวจัิยหลังปรญิญาเอก ณ École 

polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland
2. นายสรุพชั เอกอนิทร ์นักศกึษาปรญิญาเอก ณ École 

polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland

CERN Accelerators
1. Piriya Chaichanasiri Operator Complex Proton Synchrotron

กฤษดา

Piriya

ชิษณุ สุรพชั

7. นักศกึษาปรญิญาโท/เอก และนักวจัิยไทยจํานวน 19 คน ณ เซริน์ (2/2)

วันเฉลิม อานนท์ ณัฐวุฒิ

อนันตชัย ศักดินันท์ เจตนิพ ิฐ
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16 มนีาคม พ.ศ. 2552 
CMS Detector, LHC

(MoU(EoI)ฉบบัแรกกบัสซ.)

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 
DELPHI Detector, LEP

8 ธนัวาคม พ.ศ. 2546
RSIS: Role of Science in Information 

Society

13 เมษายน พ.ศ. 2553 
LHC Briefing

8.การจัดงานฉลอง20ปีของความสมัพันธไ์ทย-เซริน์ เดอืนมนีาคม2563

17 พฤศจกิายน 2558 
Prof. Heuer และDr.Gionetti
ถวายการตอ้นรับ
(MoU ฉบับที" 5 กับ สซ.)

เนื"องจากปี2563จะครบ20ปีของการเสด็จเยอืนเซริน์ครั6งแรกและมคีวามกา้วหนา้ของความร่วมมอืกันหลาย
ประการจนปัจจบุัน คณะกรรมการไทย-เซริน์ไดก้ราบบังคมทลูขอพระราชาณุญาตจัิดงานฉลองความสมัพันธ์
20ปีในการประชมุประจําปีของสวทช2020(NAC:NSTDA Annual Conference 2020)ที"อทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย
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1. เซริน์สิ6นสดุการทํางานระยะที" 1 ของ LHC 3 ปี (ค.ศ. 2009 - 13) และระยะ 2 
(ม.ีค.2015-ต.ค.2018) ระยะที" 3 เริ"มฤดใูบไมผ้ล ิ2021 

1. แบบจําลองมาตรฐานของอนุภาคมลูฐานฟิสกิสไ์มส่ามารถใหคํ้าตอบอกีหลายประการได ้
2. เซริน์มเีทคโนโลยชีั 6นนําที"เร ิ"มถา่ยทอดรวมทั6งการทําวจัิยรว่มกบัอตุสาหกรรมหรอืสถาบันอื"น
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารเีสด็จเยอืนเซริน์ 5 ครั 6ง (2543 - 2561) และทรงเป็นประธาน

ในการลงนามกบัหน่วยงานของเซริน์และหน่วยงานของไทยทั6งหมด 7 ครั 6ง
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯใหจั้ดพธิลีงนาม ICA ใน

วนัที" 13 ก.ย. 61 ณ วงัสระปทมุ นับเป็นครั6งที" 7 ที"ประทับเป็นประธานในพธิลีงนามระหวา่งไทยและเซริน์ 
โดยการลงนาม ICA เป็นการยกระดับความสมัพันธจ์ากระดับหน่วยงานเป็นระดับรัฐบาล

5. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารมีหีลักสตูรฟิสกิสพ์ลังงานสงูและรว่มมอืกบั ALICE ทําโครงการ ITS และ O2 กบั
มหาวทิยาลัยและหน่วยงานวจัิยในประเทศไทยอยา่งมคีวามกา้วหนา้ที"วัดผลได ้รวมทั6งประเทศไทย โดย มทส, 
เนคเทค, สซ และ มจธ ไดรั้บเชญิใหเ้ขา้รว่มโครงการ ALICE ITS Upgrade ซึ"งเป็นความรว่มมอืนานาชาติ

6. ขณะนี6มกีารกําหนดกลยทุธก์ารวจัิยและพัฒนาการประยกุตเ์ครื"องเรง่อนุภาคอเิล็กตรอนทางตรง สซ. ดําเนนิ
โครงการสรา้งเตาสญุญากาศการเชื"อมประสานเพื"อการสรา้งชิ6นสว่นเครื"องเรง่อนุภาคและโครงการสรา้งเครื"องเรง่
อนุภาคเชงิเสน้เพื"ออาบผลไมแ้ละอญัมณี (และการแพทยใ์นอนาคต) ม.เชยีงใหมดําเนนิโครงการพัฒนาระบบ
เครื"องเรง่อเิล็กตรอนเชงิเสน้สําหรับปรับปรงุวัสดแุละการวัลคาไนซย์างธรรมชาติ

7. National e-Science Infrastructure Consortium เป็นความรว่มมอืของ 5 พันธมติร : สวทช จฬุาฯ สรุนาร ี
สสนก.และ มจธ.ตั 6งแตพ่.ศ. 2554 ปัจจบุันเพิ"มเป็น 9 หน่วยงาน ไดแ้ก ่สวทช. จฬ. มทส. มจธ. สสนก. สดร. 
สรอ. สซ. 

8. จฬุามคีวามรว่มมอืกบั CMS ของเซริน์ มอีาจารย ์และนสิติ ป.เอก โท และ ตร ีรว่มทํางานวจัิยกบั CMS
9. การพัฒนากําลังคนประกอบดว้ย โครงการจัดสง่นักเรยีน ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายไปศกึษางานที"เซริน์ 

โครงการคัดเลอืกนักศกึษาและครฟิูสกิสฤ์ดรูอ้น โครงการสง่เสรมินักศกึษาปรญิญาโท-เอก และนักวจัิยไป
ทํางานวจัิย ซึ"งดําเนนิการตอ่เนื"องมาทกุปี

10. เนื"องจากปี2563จะครบ20ปีของการเสด็จเยอืนเซริน์ครั 6งแรกและมคีวามกา้วหนา้ของความรว่มมอืกนัหลาย
ประการจนปัจจบุัน คณะกรรมการไทย-เซริน์ไดก้ราบบังคมทลูขอพระราชาณุญาตจัิดงานฉลองความสมัพันธ2์0ปี
ในการประชมุประจําปีของสวทช2020(NAC: 2020)ที"อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

11. โครงการไทย-เซริน์ในการพัฒนากําลังคนไดรั้บการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยทั6งจากภาครัฐและเอกชนเพยีงพอภายใต ้
ระเบยีบการเงนิและการตรวจสอบโดยสถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอนอยา่งสมํ"าเสมอ

10. สรปุ
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SLRI: Synchrotron Light Research Institute
NARIT: National Astronomical Research Institute of Thailand
NECTEC: National Electronics and Computer Technology Center
NANOTEC: National Nanotechnology Center
HAII: Hydro and Agro Informatics Institute
SUT: Suranaree University of Technology
GISTDA: Geo-Informatics and Space Technology Development Agency
NIDA: National Institute of Development Administration
KU: Kasetsart University
TINT: Thailand Institute of Nuclear Technology

เรื)องที) ๔.
โครงการความรว่มมอืไทย-สภาวทิยาศาสตรแ์หง่ชาตจินี 

(Chinese Academy of Sciences: CAS) 
เพื)อพัฒนากําลงัคนและการวจัิยพัฒนา

ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื)อ
วันที) ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒
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1.1 CAS Innovation Expo(Bangkok) 2018
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารเีสด็จพระราชดําเนนิเป็นประธาน

เปิดนทิรรศการ CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018 เมื)อ 10 ตลุาคม 2561 
ณ หอ้งบอลรมู ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิc ซ ึ)งงาน “CAS Innovation Expo 
(Bangkok) 2018”  นับเป็นครั hงแรกที)สถาบนับัณฑติวทิยาศาสตรจ์นี ไดนํ้าเอา
ผลงานพัฒนาวทิยาศาสตรข์องชาตมิาแสดงตา่งประเทศ  

• CAS ไดแ้ถลงขา่วการจัดตั hงสํานักงานความรว่มมอืนวตักรรมในประเทศไทย (CAS 
Innovation Cooperation Centre(Bangkok))เมื)อวนัที)  8 ธนัวาคม 2560 เพื)อ
สนับสนุนความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะหวา่งจนี ไทยและ
อาเซยีน(Source: Xinhua| 2017-12-08 )

1.2 สถาบนัของ CAS ประกอบดว้ย
(1) สถาบันวจัิย 104 แหง่ (2) สถาบันการศกึษา 12 สาขา, (3) มหาวทิยาลัย 3 แหง่ และ (4) 
หน่วยสนับสนุน 11 แหง่ ใน 23 เมอืงทั)วประเทศ, (5) บรษัิทลักษณะ holding companies 22 
แหง่ (6) สํานักงานในตา่งประเทศ 9 แหง่ (รวมถงึ CAS Innovation Cooperation
Center(Bangkok) ดว้ย) (7)บคุลากรหลัก 67,900 คน ซึ)งเป็นนักวจัิยอาชพีราว 56,000 คน 
12 สาขา ในจํานวนนักวจัิยเหลา่นีh มศีาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารยจํ์านวน 22,800 คน
(ขอ้มลู ณ ปี ค.ศ. 2016http://english.cas.cn/about_us/introduction/201501/t20150114_135284.shtml และ http://english.cas.cn/institutes/) 

1.CAS: Chinese Academy of Sciences

1.3การเสด็จเยอืนUCASและความรว่มมอืกบักพ.
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมพีระราชดํารทิี)จะสรา้งความสมัพันธ์

ระหวา่งไทยและจนีดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
•  ตอ่มาไดเ้สด็จพระราชดําเนนิเยอืน UCAS ถงึ 5 ครั hง มกีารลงนามMoUระหวา่งUCASกบักพ.

แลว้ 4 ครั hงและตอ่อายทุกุ 5 ปี (ครั hงสดุทา้ยเมื)อ7 เมษายน 2560 )เพื)อพัฒนากําลังคนดา้น
ปรญิญาโทและเอก

การเสด็จครั hงที) 1 เมื)อวันที) 30 พฤศจกิายน 2548

1.4  การเสด็จเยอืนCASและความรว่มมอืดา้นวจิยัไทย-แคส

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จเยอืน
สถาบนัวจัิยของแคสหลายแหง่และโปรดเกลา้ฯใหม้กีารลงนาม
MoUระหวา่งเสด็จเยอืนทําใหเ้กดิความการวจัิยพัฒนาในหว้ขอ้ที)
สนใจรว่มไทย-จนีกบัมหาวทิยาลัยและสถาบนัวจัิยของไทย

• ปัจจบนัสถาบนัวจัิยของแคส 13 แหง่ลงนามความรว่มมอื(MoU) 
กบัสถาบนัวจัิย/มหาวทิยาลัยไทย 11 แหง่

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเป็นองคป์ระธาน ในพธิลีงนามความร่วมมอืระหวา่ง 
สถาบนัฟิสกิสพ์ลงังานสงู (IHEP) ของแคส กบั มทส.,จฬุาและ สดร.เมื)อ 7
เมษายน 2560 ณ สถาบนัฟิสกิสพ์ลงังานสงู กรุงปักกิ)ง สาธารณรัฐประชาชนจนี

สํานักงานใหญใ่นปักกิ)ง
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1.สถติติ ัTงแต ่2552-61
(1.1)รับทนุทั hงสิhน 31 คน (1.2)จบป.เอกและ ป.โท
กลับมารับราชการแลว้ 14 คน (1.3)กําลังศกึษา 13 
คน รอเดนิทางไปศกึษาอกี 4 คน 
สําหรบัปี62
เปิดรับสมัครทนุสําหรับบคุคลทั)วไปศกึษาระดับป.เอก
จํานวน 4 ทนุ พฤศจกิายน - ธนัวาคม 2561  ประกาศ
รายชื)อผูม้สีทิธรัิบทนุเดอืน ก.ค. 2562

2. นายตาวัน 
เจรญิพทิยา

3. นายสรรคว์ทิย ์
เอยีบฉุน้

4. น.ส.สขุมุาล 
แสนแกว้ทอง 

1. นายชยตุม ์
บรรเทงิจติร

2.นักเรยีนทนุปี2561รอเดนิทางกนัยาย2562จํานวน 4 คน

ทนุปี 2560น.ส.พริณุรัตน ์เดช
บํารงุและน.ส.ณัฏฐา สกานุ
พงษ์ เขา้เฝ้ากราบบังคมทลู
ลาไปศกึษาเมื)อวนัที) 10 
กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 
ชยัพัฒนา

2.นักเรยีนทนุกพ-UCAS

3. ขอ้มลูผูสํ้าเร็จการศกึษา14 คน

ผลการประชมุ และผลการพจิารณาหลังการ
ประชมุ
 สํานักงาน ก.พ. สนับสนุนการเรยีน

ภาษาจนี ที) Beijing Language and Culture 

University (BLCU) เป็นเวลา 1 ปี 
 UCAS จะชว่ยจัดหาอาจารย ์ที)ปรกึษาที)

ตรงกบัการทําวจัิย 
 เพิ)มสาขาวชิาสําหรับนักเรยีนทนุ เชน่ (1) 

Agricultural Technology (2) Data 
Information (Big Data) (3) Internet of 
Things 4) Machine Learning (5) 
Science Policy และ (6) Logistics เป็นตน้ 

 สง่เสรมิโครงการวจัิยรว่มกนั การเยอืนของ
นักวจัิย นักวชิาการ อาจารย ์นักเรยีนทนุ 
และนักศกึษาระหวา่งสถาบนัวจัิยและ
มหาวทิยาลัยของไทย กบัสถาบนัวจัิยCAS

 ขณะนีhมสํีานักงานผูด้แูลนักเรรียนไทยใน
ปักกิ)ง ซึ)งจะรว่มมอือยา่งใกลช้ดิกบั UCAS 

4.การประชุม 1st OCSC – UCAS Standing Committee 
Meeting 9 มนีาคม 61 ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย
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• กอ่ตั hงเมื)อพ.ย. ค.ศ.2006 โดยการลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอืของ 7 ประเทศ
หลัก ไดแ้ก ่สหภาพยโุรป จนี อนิเดยี ญี)ปุ่ น เกาหลใีต ้รัสเซยี และอเมรกิา

• ขณะนีh35ประเทศรว่มมอืกันกอ่สรา้งเครื)องปฎกิรณ์โทคาแมค(Tokamak) และ
อปุกรณ์รายรอบที)เมอืงคาดาราชตอนใตข้องฝรั)งเศส ดว้ยงบประมาณ 2 หมื)น
ลา้นเหรญียโุรป(สหภาพยโุรป48.6% ที)เหลอืประเทศละ9.1%)

• วตัถปุระสงคเ์พื)อทดสอบการหลอมพลาสมาของไอโซโทปไฮโดรเจน(ดวิเทอ
เรยีมและทรเิทรยีม)ในเครื)องปฏกิรณ์โทคาแมคเพื)อสรา้งพลังงานความรอ้น
ออกมามากวา่ที)ป้อนเขา้ไป 10 เทา่ กลา่วคอืป้อนเขา้ไป50เม็กกะวตัตแ์ละได ้
ออกมา500เม็กกะวตัต์

• คาดวา่จะเห็นพลาสมาครัhงแรกในปีค.ศ. 2025การหลอมเขา้ดว้ยกันใหพ้ลังงาน
ในค.ศ.2035 มไิดส้รา้งโรงงานผลติไฟฟ้าแตค่วามรูจ้ะสามารถนําไปสรา้งได ้

• เจา้หนา้ที)ประจํา 850 คน จาก 35 ประเทศ ผูเ้ชี)ยวชาญและผูรั้บเหมาราว 800 
คน และมผีูเ้ชี)ยวชาญเฉพาะดา้นอกีกวา่ 3,000 คน จากทั)วโลก

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารเีสด็จทอดพระเนตรการกอ่สรา้ง
ของอเีทอรเ์มื)อวนัที"21พฤศจกิายนพ.ศ.2561และประทับเป็นประธานการลง
นามขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งองคก์รพลังงานฟิวชนันานาชาตอิเีทอรแ์ละ
สถาบันเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ประเทศไทย(องคก์รมหาชน)เพื)อพัฒนา
กําลังคน

เครื)องปฏกิรณ์โทคาแมค
นวิเคลยีร์
ฟิวชนั

สมเด็จพระเทรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุารแีละนาย
เบอรน์ารด์ บโิกต ์ผูอํ้านวย 
การใหญอ่งคก์รพลังงานฟิว
ชนันานาชาตอิเีทอรเ์มื)อ 21
พฤศจกิายน2561

ขนาดเป็นเร ื"องสาํคญั:กอ่นที)จะมี
โครงการอเีทอรนั์hนนักวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยไีดป้ระสบความ 
สําเร็จในการทดลองหลอมนวิ 
เคลยีสของไอโซโทปไฮโดรเจน
ดว้ยเครอืงโทคาแมคมากอ่นแลว้
เชน่โครงการTore Supra-WEST
ของฝรั)งเศสและJETของยโุรปแต่
ขนาดไมใ่หญพ่อที)จะไดค้า่พลังงาน
ออกมากกวา่พลังงานที)ป้อนเขา้ไป

3.สทน.กบัความรว่มมอืNuclear Fusion(1/3)
[(องคก์รพลงังานฟิวชนันานาชาตอิเีทอร(์ITER
International Fusion Energy Organization)]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารยีังเสด็จทอดพระเนตรกจิกรรมของสถาบันวจัิยฟิวชนัดว้ยแมเ่หล็ก
(Institute for Magnetic Fusion Research:IRFM)สงักด้กรรมาธกิารพลังงานจากอะอมและทางเลอืกอื)นแหง่
ฝรั)งเศส(French Alternatives Energies and Atomic Energy Commission:CEA)เมื)อ21พฤศจกิายน2561อกีดว้ย
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3.สทน.กบัความรว่มมอื Nuclear Fusion(2/3)
[โครงการเครื"องโทคาแมคของประเทศจนีรุน่ EAST

(Experimental Advanced Superconducting Tokamak)]
• เพื)อศกึษาและพัฒนาดา้นพลาสมาและฟิวชนัดว้ยเครื)องโทคาแมค

ที)ใชส้นามแมเ่หล็กจากตัวนํายิ)งยวดในการควบคมุพลาสมา 
• ดําเนนิการโดยสถาบันพลาสมาฟิสกิส ์(Institute of Plasma 

Physics)ของ CAS ที)เมอืงเหอเฝย ์(Hefei)มณฑลอันฮยุ (Anhui) 
• เริ)มวางแผน ค.ศ. 1996 และรัฐบาลจนีอนุมัต ิค.ศ. 1998 กอ่สรา้ง

เสร็จเมื)อค.ศ. 2003 
• 28 ก.ย. 2006 ทดลองสรา้งพลาสมาสําเร็จเป็นครัhงแรก และก.พ. 

2007 ไดก้ระแสพลาสมา 250 kA ในเครื)องโทคาแมคนาน5 วนิาที
• งบประมาณกอ่สรา้งราว 1,000 ลา้นบาท ซึ)งถกูกวา่การกอ่สรา้งใน

ประเทศอื)น ถงึ 15 หรอื 20 เทา่
• ในโอกาสที)สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี

เสด็จทอดพระเนตรโครงการEASTเมื"อ15ก.ค.61รฐ้บาลจนีได ้
จัดพธิมีอบเครอืงเครื)องโทคาแมครุน่ HT-6M ใหไ้ทยอยา่งเป็น
ทางการ

• สว่นประกอบหลักของ HT-6M ที) ASIPP จะมอบใหไ้ทยคอื 
chamber, toroidal field coils, poloidal field coils และ central 
solenoid มลูคา่ราว 140 ลา้นบาท 

• HT-6M เป็นรุน่ที) 2 ที)พัฒนาขึhนที)สถาบัน ASIPP มขีนาดกลาง
สรา้งสนามแมเ่หล็กจากโลหะทองแดงโดยนักวจัิยจนีเอง ใช ้
ทดลองดา้นพลาสมาและฟิวชนัระหวา่ง ค.ศ.1980 – 2000 มี
ผลงานวชิาการ ผลตินักวจัิยดา้นพลาสมาและฟิวชนัจํานวนมาก 

• ประโยนห์ลักคอืการเรยีนรูเ้ชงิวศิวกรรม และการสรา้งองคค์วามรู ้
พลาสมาอณุหภมูสิงู นํามาเพิ)มสว่นอื)นเพื)อเป็นโทคาแมคแรกของไทยจะตั hงที)

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(สทน) กระ ทรวง
วทิยาศาสตร ์อ.องครักษ์ จ.นครนายก พัฒนารว่มกบัมหา 
วทิยาลยั 15 แหง่ทั)วประเทศ จนี ญี)ปุ่ นและฝรั)งเศส

• เป้าหมายใน 5 ปีแรก
 พัฒนาบคุลากร (นักวจัิยและเทคโนโลย ี100 คน  นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 500 

คน และบคุคลทั)วไป นักเรยีน และนักศกึษา ป.ตร ี5000 คน)
 นวัตกรรมดา้นการแพทยแ์ละการเกษตรจํานวน 5 เรื)อง
 ผลงานตพีมิพร์ะดบันานาชาต ิ50 เรื)อง 

http://east.ipp.ac.cn/ENGLISH/HT-7U.htm

โทคาแมคแรกของไทย

+
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เริ)มพัฒนาไปสูก่ารใชง้านจรงิ
(ความลับทางการคา้)

แผนการพัฒนาเทค
โนโลยฟิีวชนัของจนี

2030

แผนการพัฒนาเทคโนโลยฟิีวชนัของยโุรป

เริ)มพัฒนาไปสูก่ารใชง้านจรงิ
(ความลับทางการคา้)

2040

3.สทน.กบัความร่วมมอืNuclear Fusion(3/3)
[แผนพัฒนาเทคโนโลยฟิีวชนัของยโุรปและจนี]

กจิกรรมเพื"อพฒันาดา้นเทคโนโลยฟิีวชนัในปี 2561
• การอบรม 4th ASEAN school on plasma and nuclear fusion 29 

ม.ค.-2 ก.พ.61 ม.เชยีงใหม ่ผูเ้ขา้รว่ม 120 คน
• การเสวนาเทคโนโลยฟิีวชนั 31ม.ค.2561ผูเ้ขา้รว่ม 100 คน
• การศกึษาและออกแบบโทคาแมค HT-6M โดย ม.ทักษิณ
• การรว่มวจัิยเทคโนโลยฟิีวชนัที) CEA ประเทศฝรั)งเศส และ NIFS 

ประเทศญี)ปุ่ น จํานวน 3 คน
• การสมัมนา TINT ASIPP Tokamak Seminar, 8 – 10 ส.ค. 61 

ผูเ้ขา้รว่ม 60 คน
• การฝึกงานดา้นฟิวชนัที) ASIPP ประเทศจนีจํานวน 25 คน

แผนปี2562
• The 10th ITER International School 21-25 ม.ค.62 เกาหลใีต ้
        (น.ศ.ฟิสกิสไ์ทยเขา้รว่มอบรม 2 คน (1)นายฉัตรชยั ศริทิพิยว์านชิ  
        จฬุาฯ (2) นางสาวจนิตนา ภักดวีานชิ มอ.)
• การอบรม 5th ASEAN school on plasma and nuclear 
        fusion 21-25 ม.ค.62 ม.มหดิล
• การอบรม 2nd Training Workshop on  Plasma and 
        Fusion Research 5-7 ม.ิย. 2562
• การทําวจัิยรว่มกับ NIFS ญี)ปุ่ น และ CEA ฝรั)งเศส
• การถา่ยทอดเทคโนโลยโีทคาแมค ที) ASIPP 

แผนการพัฒนาเทคโนโลยฟิีวชนัของไทย

6
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โครงสรา้งและองคป์ระกอบของสถานตีรวจวดันวิตรโิน หลอดทวคีณูแสง (PMT : Photomultipliers)

ทอดพระเนตรหน่วยเพิ)มแสง ณ PMT lab
ของ IHEP เมื)อ 7 เมษายน 2560 

หลกัการทํางาน:(1)สญัญาณที"ปรารถนา นวิตรโินจะทําอันตรกริยิากับของเหลว
แสงวบั(liquid scintillator)เกดิโปสติรอนและนวิตรอน โปสติรอนจะรวมตวักบัอเิล็ก
ตรอน(ซึ)งมอียูท่ั)วไป)ทําใหเ้กดิโฟตอน2ตว้ นวิตรอนจะไปกระตุน้อะตอมของเหลวแสงวับใหป้ลดปลอ่ยโฟตอนอกี1ตว้ หลอดทวคีณูแสง
ของเครื)องวดัสว่นกลาง(central detectors)จะตรวจวดัโฟตอนที)เกดิขึhนทั hง3ตว้ซึ)งเป็นสญัญาณวา่มนีวิตรโินเกดิขึhน  หากนวิตรโินดงักลา่ว
ทําอนัตรกริยิากบัของเหลววับตอ่ไปก็จะเกดิอเิล็กตรอนหรอืมวิอ็อนซึ)งเมื)อเคลื)อนที)ในของเหลววบัก็จะเกดิแสงเชอเรนคอฟซึ)งตรวจวดัได ้
ดว้ยหลอดทวคีณูของเครื)องวดัสว่นกลางเชน่กนั (2)สญัญาณรบกวน นอกจากนีhยังมหีลอดทวคีณูแสงวโีตทํ้าหนา้ที)คัดแยกมวิออนหรอื
อเิล็กตรอนที)ไมไ่ดเ้กดิจากนวิตรโินซึ)งเขา้ไปในของเหลววับดงักลา่วขา้งตน้ทําใหเ้ราสามารถกําจัดนวิตรโินที)ไมป่รารถนาได ้

ผังแสดงที)ตั hงของสถานจีโูน

การทดลองที)จโูนจะประกอบดว้ย
1. แหลง่กําเนดินวิตรโินซึ)งจะมา

จากโรงงาน ผลติไฟฟ้าปรมาณู2
แหง่คอืหยางเจยีง( Yangjiang)
และไทช้าน(Taishan)ราว53กม.
จากสถานตีรวจวดั

2. สถานตีรวจวดัตั hงอยูท่ี)ไขผ่งิ
(Kaiping)เจยีงเหมนิ
(Jiangmen) 

ผลการทดลองของจโูนจะแมน่ยํากวา่อดตี

4.สดร. มทส.และจฬุารว่มมอืกับจโูน(JUNO: Jiangmen Underground Neutrino Observatory)(1/2)

นักวทิยาศาสตรยั์งไมท่ราบการลําดับของมวลนวิตรโินวา่จะ
เป็นปกต(ิnormal)หรอืกลับกัน (inverted)

8

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารเีสด็จเป็นประธานการ
ลงนามMoUระหวา่งสดร. มทส.จฬุากบัIHEP,จนีเมื)อ 7 เม.ย.2560

2nd Earth Magnetic Field Shielding Workshop for JUNO 
2018, 6 – 9 เมษายน 2561,จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ความรว่มมอืไทย-จนีเพื"อหกัลา้งสนามแมเ่หล็กโลก(15ลา้นบาท 3 ปี)
• สนามแมเ่หล็กโลกมผีลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของหลอดทวคีณู

แสง มทส จฬุาและสดรจงึไดร้ว่มกับIHEP ออกแบบเพื)อสรา้งระบบขดลวด
หกัลา้งสนามแมเ่หล็กโลก (Earth Magnetic Field Shielding) 

• การประชมุเชงิปฏบิัตกิารครั hงที)2เมื)อมถินุายน 2561ที)จฬุาสรปุวา่จะใชร้ะบบ
ขดลวดจํานวน 32 วงที)ประกอบกนัเป็นทรงกลมเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 43.3 เมตร 
ในการสรา้งสนาม แมเ่หล็ก (ลกูศรสเีขยีวในรปู) เพื)อหกัลา้งกบัสนาม
แมเ่หล็กโลกในทศิตรงขา้ม (ลกูศรสนํีhาตาล) โดยมรีะยะหา่งระหวา่งวงลวด 
1.48 m ยกเวน้ 4 วงที)อยูใ่กลข้ั hวทรงกลมแตล่ะดา้น และกระแสไฟฟ้าในวง
ลวดอยูร่ะหวา่ง 26 – 86 A

แผนการตดิต ัTงอปุกรณข์องJUNO
ตวัอยา่งกจิกรรม
1. เขา้รว่มปฏบิตังิาน optimization ณ มทส. และ สถาบนั IHEP 

ส.ค. – ก.ย. 2560 กํากบัโดย Prof. Yupeng Yan, มทส. 
• นายอนุตร สงัฆะ (ผูช้ว่ยนักวจัิย สดร.), นายจลุ
นันทน ์ทรงวฒันา (นศ. ป.โท มทส.), นายธรีะภัทร ์พายพุล     

        (นสิติ ป.โท จฬุาฯ) 
2.    จฬุาเป็นเจา้ภาพจัด the 2nd workshop on EMF Shielding 

for JUNO 2018 วนัที) 6-9 เมษายน 2561
3. ดร.อเุทน แสวงวทิย,์ สดร.) นําเสนอผลการศกึษาออกแบบและ 

optimization ระบบ EMF shielding ตอ่คณะกรรมการ review 
ของการทดลอง JUNO ณ IHEP และไดผ้า่นการรับรอง เม1ื2-
13 มถินุายน 2561

4.สดร. มทส.และจฬุารว่มมอืกับจโูน(JUNO: Jiangmen Underground Neutrino Observatory)(2/2)

26
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1. ขยายความรว่มมอืระหวา่ง NANOTEC/NSTDA – NCNST/CAS:
3 เมษายน 2561 ผูบ้รหิาร สวทช. และ NCNST ลงนามบนัทกึ

ขอ้ตกลงเพื)อขยายเวลาความรว่มมอืการวจัิยและพัฒนานาโนเทคโนโลยเีพื)อ
การเกษตรและการแพทย์ ณ สถาบนับณัฑติวทิยาศาสตรแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี 
(Chinese Academy of Sciences, CAS) กรงุปักกิ)ง สาธารณรัฐประชาชนจนี
2.ทรพัยสนิทางปญัญา

โครงการวจิยัรว่มBio-adhesive coumarin-based phototrigger
carrier for plant regulated hormones/pesticides encapsulationระหวา่งดร. คม
สนัต ์สทุธสินิทองและ Prof. Bao-Hang HANซึ)งจบแลว้(57-58)และไดรั้บเลขคําขอ
อนุสทิธบิตัร จํานวน 2 ฉบบั

3.ที"ปรกึษารว่ม(Prof. Dr. Xing-Jie Liang และดร. ธรีพงศ ์ยะทา )ในกัศกึษา
ปรญิญาเอกไทยที" UCAS 

ชื"องานวจิยั “An investigation of nanocarrier-mediated delivery of 
CRISPR-Cas9 to breast cancer cells” โดยนายนวมนิทร ์สงวนหมู ่นักศกึษาปรญิญา
เอก UCAS ประจําปี 2558 ศกึษาที) National Center for Nanoscience and 
Technology (NCNST) เดนิทางมาปฏบิตังิานวจัิยที)นาโนเทค 3 เดอืน ระหวา่ง 1 ก.พ. –
30 ม.ย. 2561  และระหวา่ง 26 ก.ค.– 7 ส.ค. 2561 

Prof. Dr. 
Xing-Jie
Liang 

ดร. ธรีพงศ ์
นายนวมนิทร ์สงวนหมู ่

4. นกัวจิยัจาก NCNST เยี"ยมชมและบรรยายที"ศูนยน์าโนเทคแหง่ชาติ
11 มนีาคม 2561 Prof. Dr. Xing-Jie Liang NCNST เยี)ยมชม

นทิรรศการการประชมุวชิาการประจําปี2516ของสวทชและะรายงานความกา้วหนา้ความ
รว่มมอืระหวา่ง NANOTEC/NSTDA และ NCNST/CAS 

11 กนัยายน 2561 Prof. Chunying Chen NCNST  บรรยายใน
หวัขอ้ “Near-Infrared Laser Light-Mediated Nanomaterials as Precision 
Nanomedicine” ในกจิกรรม NANO Talk ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

5 นกัศกึษาปรญิญาเอกไทยที"UCASสนใจทําวจิยัรว่ม
21 สงิหาคม 2561  ภญ.พริณุรตัน ์เดชบํารงุ นักศกึษาเอก ป.เอก 

UCAS ประจําปี 2558 ศกึษาที) NCNSTเขา้พบดร.วรีกัญญามณีประกรณ์ศนูยน์าโนเทคฯ 
เพื)อปรกึษาหารอืงานวจัิยชดุตรวจทางดา้นการแพทย์

ดร. คมสันต ์  
Prof. Bao-
Hang HAN,

MoUครัhงแรกเมื)อเสด็จ 7 เมษายน 2556 

5.ความรว่มมอืระหวา่ง NANOTEC/NSTDA- NCNST(National 
Center for Nanoscience and Technology)/ CAS
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ประทับเป็นองคป์ระธานการลงนามMoU ระหวา่ง สดร.และ
National Astronomical Observatory of China (NAOC) 
เมื)อ 5 เมษายน2560

โครงการวจัิยรว่มกบัหอดูดาวยนูนาน
ดา้นการววิฒันาการของระบบดาวคู ่โดยเฉพาะอยา่งยิ)ง
การศกึษาระบบดาวคูแ่บบแตะกนัลกึและมคีา่อัตราสว่น
มวลตํ)า (deep and low-mass ratio contact binary 
systems) และการคน้หาแหลง่กําเนดิ (progenitor) 
ของโนวาสวา่งสแีดง (Luminous Red Novae)

การใชก้ลอ้งโทรทรรศน์ขนาดเสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง 2.4 เมตร ณ อทุยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท ์
และหอดดูาวควบคมุระยะไกลที)หอดดูาวเกาเหมยกู ่
เมอืงลี)เจยีง และการผลติผลงานวจัิยรว่ม

ววิฒันาการของ
ระบบดาวคู่

6. สดร.กบัหอดดูาวยนูนานและNAOC/แคส

ตวัอยา่งผลงานวจัิยตพีมิพเ์ผยแพรปี่ พ.ศ. 2561ม ีศ.
เฉียน เชงแบง(Qian Shengbang) และอาจารยบ์ญุ
รักษา สนุทรธรรมเป็นที)ปรกึษารว่ม 

นาย ทวจิรัส 
สาโรชสกลุชยั

(นักศกึษาปรญิญาเอก
2559-คาดวา่จบ 62)

Dr. Xiao Zhou(เสี)ยว โจ)
นักวจัิยดาราศาสตรห์อดดูาว
ยนูนาน มาปฏบัิตงิานณ
สดร.  2560- ปัจจบัุน 

    สดร. มทส. ม.อูฮ่ั)นและ หอดู
ดาวยนูนาน จัดประชมุวชิาการ เรื)อง 
“5th Sino-Thai Symposium on 
High Energy Physics, 
Astrophysics and beyond” เมื)อ
19-21 กรกฎาคม  2561 ณ เมอืงลี)
เจยีง ประเทศจนี
    มกีารบรรยายพเิศษ เสนอ
ผลงานฟิสกิสด์าราศาสตร ์30 เรื)อง 
ดา้นฟิสกิสพ์ลังงานสงู 20 เรื)อง

นักวจัิย สดร. รว่มการประชมุ “
Commensal Radio 

Astronomy FAST Survey(CRAFTS), เพื)อรว่มวจัิยใชก้ลอ้งโทรทรรศนว์ทิยุ
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 500 เมตร (FAST) ในปี พ.ศ. 2561 ณ เมอืงกุย้โจว ประเทศจนี

• ดร. อเุทน แสวงวทิยแ์ละคณะนักวจัิยไทยเสนอความรว่มมอืการสํารวจ HI กา
แลกซโีดยใชก้ลอ้ง FAST และการสรา้งแบบจําลองคอมพวิเตอรเ์กี)ยวกับการ
กระจายตัวของ HI(อา่นวา่ H  one, H คอืไฮโดรแจน) กาแลกซ ีดว้ยระบบ
คอมพวิเตอรส์มรรถนะสงู (HPC Cluster) ของ สดร. เมื)อกันยายน  2561

• ดร. ศริประภา สรรพอาษา นักวจัิยของ สดร.เขา้รว่มทมีกับนักดาราศาสตรข์อง 
NAOC ในโครงการ “ CRAFTS Pulsar Survey” เมื)อ พฤษภาคม 2561

ความรว่มมอืสดร-หอดดูาวNAOC(National 
Astronomy Observatories )/CAS

โนวาสวา่งสแีดง
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1.นกัเรยีนทนุกพ- UCAS จบการศกึษา
นายธนะพงษ ์พมิพเ์สน นักเรยีนทนุกพ- UCAS จบการศกึษาปรญิญาเอกจาก SINAP, 

UCAS เรื)อง “Beam dynamics of Third Harmonic Cavity in SSRF Storage Ring”เขา้ทํางานที)SLRI
ปัจจบุนัประสานงานกับอดตีที)ปรกึษาวทิยานพิน ์Prof. Zhentang Zhao ,  Director of SSRF 

เพื)อออกแบบระบบสญุญากาศของเครื)องกําเนดิแสงซนิโครตรอน พลังงาน 3GeV

3.การพฒันาระบบความปลอดภยัทางรงัสี

ระหวา่ง 29 – 30 มกราคม 2561 Professor Dr. Xiaobin Xia จาก SINAP 
ผูเ้ชี)ยวชาญดา้น Radiation Safety Systems สําหรับเครื)องเรง่อนุภาคซนิโครตรอนเดนิทางมารว่มกับ
ผูเ้ชี)ยวชาญดา้นรังสปีระเทศอื)นในการประเมนิระบบป้องกนัรังสขีองสถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน

2. ฝึกอบรมบุคลากร แลกเปลี"ยนความรู ้

วนัที" 11-16 มถินุายน 2561 SLRI Dr. Longwei Lai ผูเ้ชี)ยวชาญดา้นการประมวล
สญัญาณดจิทิลั(Digital Signal Processing  : DSP) จากSSRF) เดนิทางมาฝึกอบรมการใชภ้าษา VHDL ใน
การเขยีนโปรแกรมดา้น DSP กบัแผงงวงจร FPGA พรอ้มทดลองจรงิกบัชดุบอรด์ทดลอง เพื)อนําไปใชใ้นการ
พัฒนาระบบควบคมุการจา่ยกําลังของระบบคลื)นวทิยกํุาลังตํ)าของSLRI

4.การประชุมวชิาการรว่มกบั SIAT

หลงัลงนาม MOU กบั SIAT(Shenzhen Institutes of Advanced Technology), CAS เมื)อ
18 กันยายน 2561 สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอนรว่มกับ Nagaoka University of Technology (NUT)และ SIAT จัด
สมัมนาดา้นวสัดคุารบ์อนเสมอืนเพชรขึhนประจําทกุปีผลัดกันเป็นเจา้ภาพ ในปี 2561สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอนเป็น
เจา้ภาพเรื)อง “3rd SLRI-NUT-SIAT colloquium ” เมื)อ 21 พ.ย.61 มผีูเ้ขา้รว่มจาก จนี ไทยและ ญี)ปุ่ น 

เสด็จเยอืนSINAPเมื)อ23 กรกฎาคม 2553 7.สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอนกบัหนว่ยงานของ CAS 
(SINAP : Shanghai Institute of Applied Physics, 
SSRF : Shanghai synchrotron radiation facility, 
SIAT : Shenzhen Institutes of Advanced Technology ) 

5.แผนความรว่มมอืเครื"องกาํเนดิแสงซนิโครตรอนกบ้SSRF
(5.1) ระดบั 3  GeV(เครื"องใหม)่ (1)ปีงบประมาณ 2562: วจัิยและพัฒนาระบบสญุญากาศ(2) ปีงบประมาณ 
2563-65: วจัิยและพัฒนา(i)ตน้แบบทอ่สญุญากาศในวงกักเก็บอเิล็กตรอนและ(ii) Photocathode RF gun 
(5.2) ระดบั 1.2 GeV(เครื"องปจัจบุนั)  ปีงบประมาณ2562:ศกึษาและออกแบบ harmonic cavity สําหรับเพิ)มคา่
ชว่งชวีติและเสถยีรภาพของลําอเิล็กตรอนในวงกักเก็บอเิล็กตรอนของเครื)องกําเนดิแสงสยาม

6.แผนความรว่มมอืกบัSIAT (6.1)วจัิยดา้นแบตเตอรดีว้ยแสงซนิโครตรอน(6.2) SIATสนับสนุนงบประมาณบางสว่น
ในการพัฒนาสถานทีดลอง เพื)อรองรับการใชบ้รกิารแสงของ SIAT(6.3) ความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ในโครงการ One Belt and One Road

แบบจําลองอาคารเครื)องกําเนดิ
แสงซนิโครตรอนระดบัพลงังาน 

3GeV
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1.การพฒันากําลงัคน

 นายกฤตนัย ตอ่ศร ีนักศกึษาปรญิญาเอกทนุ CAS-TWAS President's 
Fellowship 2014สาขาอตุนุยิมวทิยา(2557-ปัจบุัน) หวัขอ้วจิยั: การ
แปรผันของนํhาแลง้/นํhาทว่มในประเทศไทยและการคาดการณ์ราย
ฤดกูาล (Characteristics of drought/flood variabilities in 
Thailand and its seasonal prediction) 

สงูตํ)า

• คาดวา่จะสําเร็จการศกึษาราว มนีาคม 62 กําลังเขยีนวทิยานพินธแ์ละรอตพีมิพ ์ 4 เรื)อง 
• กําลังศกึษาการใชแ้บบจําลองพลวัต IAP-AGCM สําหรับการคาดการณ์อากาศราย

ฤดกูาลรว่มกบัProf. Zhaohui Lin, IAP

2. การประชุมวชิาการThe 17th CAS-TWAS-WMO Forum  17-19 ก.ย. 61 ปกักิ"ง 
• ดร.สทุศัน ์วสีกลุ ไดรั้บเกยีรตใิหก้ลา่วเปิดงาน และเป็น keynote speaker หวัขอ้ 

Development of Hydrological operating system in Thailand
• นอกจากนีhนักวจัิยไทยดร.วนัิย เชาวว์วิฒัน ์น.ส.กาญจนา แสงพรายรว่มบรรยาย 

“Impact of climate change on direct runoff in Thailand ” และ ““Analysis of 
rainfall characteristics over Thailand from 1988 to 2017 ตามลําดบั ” 

12

3.การศกึษาดงูานและเปลี"ยนประสบการณ์
• เมื)อ18 ก.ย.2561 คณะจากสสนก. ศกึษาดงูานแลกเปลี)ยนประสบการณ์ดา้น

ระบบ High Performance Computing  (HPC) ที) Computer Network 
Information Center ของ Chinese Academy of Science กรงุปักกิ)ง

4.แผนการดําเนนิงาน ปี 2562 การสมัมนาวชิาการ และการอบรมเชงิปฎบิตักิาร 
• กรกฎาคม 2562ประเทศไทย หวัขอ้ “การเพิ)มความสามารถดา้นวทิยาการขอ้มลูสําหรับการใชส้ถติวิเิคราะหผ์ลแบบจําลอง (MOS) 

และ วธิปีรับความคลาดเคลื)อนเพื)อคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั hนและรายฤดกูาล (Increasing Capability (INcap) in Data 
Science for Model Output Statistics (MOS) and Bias Correction Approach to Short-term and Seasonal Weather 
Forecast) 

• กนัยายน 2562 สาธารณรัฐประชาชนจนี การรว่มงาน CAS-TWAS-WMO Forum เพื)อแลกเปลี)ยนประสบการณ์ระหวา่งนักวจัิยเพื)อ
สนับสนุนการบรหิารจัดการนํhา  

เสด็จเยอืนIAPเมื)อ5 เมษายน  2555 8 ความรว่มมอืสสนก.-IAP (The Institute 
of Atmospheric Physics ), CAS

28
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1. โครงการวจิยัและพฒันาการใชด้าวเทยีมและภูมสิารสนเทศเพื"อการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรนํTา รว่มกบั CAS - Institute of Remote Sensing and Digital Earth: 
RADI

• เรื)อง “การประยกุตใ์ชข้อ้มลูดาวเทยีมในการบรหิารจัดการทรัพยากรนํhาในภาคตะวันออก เฉียง
เหนอื” โดย ผศ. วเิชยีร ปลืhมกมล ม.ขอนแกน่ นายสทิธศิกัดิc หมคํูาหลา้ และ นางสาวจรัิตวิลัย ์
เครอืศลิป์ สทอภ. รว่มกบั Prof. Jiancheng Shi ของ RADI 

• เริ)มโครงการตน้ปีพ.ศ. 2560 ปัจจบุนัเสร็จสิhนแลว้ กําลังการสรปุผลซึ)งจะยตุใินปี พ.ศ. 2561 
ตพีมิพผ์ลงานวจัิย "Soil Moisture Monitoring in a Tropical Monsoon Basin of Thailand 
with a Combined Use of Microwave Remote Sensing Technology and Hydrological 
Model“ ลงในวารสารวชิาการนานาชาต ิInternational Journal of Remote Sensing.

2. โครงการการใชข้อ้มูลเทคโนโลยดีาวเทยีมเพื"อศกึษาดา้นกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ในพืTนที"ตามนโยบาย
หนึ"งแถบหนึ"งเสน้ทาง (Digital Belts and Roads: DBAR) รว่มกบั CAS – RADI: กําลังจัดทําแผนดําเนนิการวจัิยและพัฒนา
ดา้น CAS Earth รว่มกนัระหวา่ง วช./ สทอภ./ 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง/AIT/ RADI 

3. การเตรยีมสง่นกัวทิยาศาสตร/์ การวจิยัและทดลองของไทยขึTนสูอ่วกาศ 
รว่มกบั CAS – Engineering and Technology Center for Space 
Utilization (CSU): ปี 2561 มหีวัขอ้วจัิยผา่นการพจิารณาอกี 2 หวัขอ้ และปี 
2560 ผา่นการคดัเลอืก 4 เรื)องตวัอยา่งเชน่  “ผลของสภาวะไรแ้รงโนม้ถว่งตอ่การ
ผลติกรดแกมมาพอลกิลตูามกิโดยแบคทเีรยี Bacillus subtilis” โดย ดร. สวุมิล เจ
ตะวฒันะ สถาบนั เทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาตเิป็นตน้

4.หลกัสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (นานาชาต)ิ สาขาวชิาภมูสิารสนเทศ
ศาสตร ์(SCGI (Sirindhorn Center for Geo-Informatics)Master 
Program) ความรว่มมอืระหวา่ง ม.อูฮ่ ั"น– ม.บูรพา –สทอภ. ปฐมนเิทศปีการศกึษา
แรกเมื)อกรกฎาคม 2561 ณ SCGI อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ีมนัีกศกึษาจํานวน 12 คนจาก
ไทย 9 คน จากกมัพชูา ลาวและเมยีนมารป์ระเทศละ1คน ซึ)งไดรั้บทนุการศกึษาทกุคน
จากก.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีม.บรูพา สทอภ. ทนุASEAN 

9.ความรว่มมอืGISTDAกบัประเทศจนี(Wuhan Uni., RADI/CAS, CSU/CAS )
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1.สถานภาพปจัจบุนั
1.1 จํานวนคูป่ระโยคและความแมน่ยํา
• ปัจจบุนัคลังประโยค คูภ่าษาไทย-จนีม ีจํานวน 400,000 คู่

ประโยค จากการเปลี)ยนมาใช ้NMT (Neural Machine 
Translation) คา่ BLEU Score ณ ปัจจบุนัไดl้สงูขึhนไปมาก
TH-CH ที" 49.92 และ CH-TH ที" 55.39

10 เนคเทค/สวทช-ICT (Institute of 
Computing Technology)/CAS 

ระบบแปลภาษาอตัโนมัต ิจนี-ไทย พ.ศ. 2561

1.3 นกัเรยีนทนุ UCAS-กพ.
นายพรีเชษฐ ์ปอแกว้ จบ
การศกึษาในระดับปรญิญาโท
ใน หวัขอ้วจิยั: การปรับปรงุ
ระบบแปล ภาษาอตัโนมัต ิจนี
ไทย แบบนวิรอลเน็ตเวริก์
(Improvement on Chinese-
Thai Neural Machine 
Translation)

BLEU  2014  2015  2016 2017 (NMT) 2018

Thai -> 

Chinese

12.04 14.406 17.490 38.57 49.92

Chinese -

> Thai

12.19 15.448 18.531 33.32 55.39

1.2 ระบบแปลภาษาผา่น
ทางสมารต์โฟน
• หนา้จอใชง้านงา่ย 

ทนัสมัย
• ระบบรองรับการใชง้าน

สําหรับหลากภาษาใน
อนาคต

• มกีารเก็บ ประวตักิาร
แปลเอาไว ้

• รองรับ iOS และ 
Android

1.5 แนวทางการพฒันาในปี 2562
2.1 โครงการตอ่เนื)องกับ กพร. ภายใตค้วามรว่มมอื จนี-ไทย ในหวัขอ้ Neural Machine translation ไดรั้บการอนุมัต ิและจะเริ)มดําเนนิ
การตั hงแตปี่ 2562
2.2 แนวคดิจะเป็นการผสมผสาน NMT และ SMT 

1.4 กจิกรรม
-รว่มงานประชมุประจําปี สวทช NAC 2018 โดยไดเ้ชญิ Prof. Chengqing ZONG
และ Prof. Hou Zeng-Guang เขา้รว่มในการประชมุระหวา่ง 9-13 มนีาคม 2561
-เดนิทางไป CAS เพื)อเยื)ยมชม สองสถาบนั ไดแ้ก ่Institute of Computing และ 
Institute of Automation ระหวา่งวนัที) 3-7 กนัยายน 2561
-รว่มงาน CAS innovation Expo 2018 ระหวา่งวนัที) 8-14 ตลุาคม 2561
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6. สรปุ

1. CAS ไดแ้ถลงขา่วการจัดตั hง CAS Innovation Cooperation Centre (Bangkok) เมื)อ 8 ธ.ค. 60
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ีทรงเป็นประธานเปิดนทิรรศการ CAS Innovation 

Expo (Bangkok) 2018 เมื)อ 10 ต.ค. 61 ณ ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิc นับเป็นครัhงแรกที) CAS ได ้
นําเอาผลงานพัฒนาวทิยาศาสตรข์องชาตมิาแสดงตา่งประเทศ  

3. UCAS และ กพ. ไดล้งนาม MOU 4 ครัhง (ครัhงที) 1 : 2551-53 ครัhงที) 2 : 2555-57 ครัhงที) 3 : 2558-60 
ครัhงที) 4 : 2560-2563) กําหนดจํานวนทนุ 10 ทนุ ผูรั้บทนุปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2561 รับทนุ
ทัhงสิhน 31 คน จบป.เอกและ ป.โทกลับมารับราชการแลว้ 14 คน กําลังศกึษา 13 คน รอเดนิทางไป
ศกึษาอกี 4 คน 

4. มกีารลงนาม MOU ระหวา่งสถาบันวจัิยของ CAS 12 แหง่และไทย 10  แหง่ รวม 12 คูเ่พื)อทํางานวจัิย
รว่มกนั

5. สทน. มคีวามรว่มมอืเกี)ยวกบันวิเคลยีรฟิ์วชั)น โดยทํา MoU กบัสถาบันฟิสกิสพ์ลาสมาเมื)อเดอืนมกราคม 
2560 ในโอกาสที)สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารเีสด็จทอดพระเนตรโครงการEAST
เมื)อ15ก.ค.61รฐ้บาลจนีไดจั้ดพธิมีอบเครอืงเครื)องโทคาแมค ใหไ้ทยอยา่งเป็นทางการ และ สทน.มี
ความรว่มมอืกบั ITER โดย ลงนาม MoU เมื)อ 21 พ.ย. 61 ซึ)งสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกมุารทีรงประทับเป็นประธานในพธิี

6. สถาบันวจัิยตา่งๆ ของไทยที)มคีวามรว่มมอืกบัสถาบันวจัิยของ CAS ไดม้กีารแลกเปลี)ยนนักวจัิย พัฒนา
บคุลากรของไทย และทํางานวจัิยรว่มกบัสถาบันวจัิยของ CAS  อยา่งตอ่เนื)อง

7. ปัจจบุันเริ)มมนัีกเรยีนไทยเขา้ไปทํางานวจัิยในสถาบันวจัิยของแคสที)ลงนามความร่วมมอืกบัสถาบันวจัิย
ของไทยแลว้
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เร ื"องที" ๕.๑ 
โครงการการคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้รว่ม

การประชุมผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา 
สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี

ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื"อ
๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
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• กอ่ตั &งเมื"อ ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) เพื"อสรา้งความร่วมมอืและแลกเปลี"ยนประสบการณ์ระหวา่งผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลกบันักวทิยาศาสตรร์ุ่นใหม่
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงอา่นวารสาร Deutschland เมื"อวนัที" 17 กรกฎาคม 2549 พบวา่มกีารประชมุนักวทิยาศาสตรร์างวลัโนเบล ณ เมอืง

ลนิเดา จงึทรงมพีระราชดํารกิบัศาสตราจารย ์ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ซึ"งขณะนั&นดํารงตําแหน่งเป็นผูอํ้านวยการสาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
(สวทช.) และรองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี(ปัจจบุนัเป็นมลูนธิเิทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดําฯ) วา่ประเทศไทยน่าจะไดป้ระโยชนจ์ากการเขา้ร่วมในการประชมุนี&

• สวทช. รับสนองพระราชดํารโิดยปี 2550 ศาสตราจารย ์ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์และคณะ เดนิทางไปเขา้ร่วมการประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดาเพื"อเจรจากบัสภา
การประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล และมลูนธิกิารประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล ทําใหส้ามารถสง่นักวทิยาศาสตรไ์ทยมาเขา้ร่วมในปีถัดไปได ้จํานวน 3 คน

• การประชมุมรีะยะเวลาประมาณ 1 สปัดาห ์ระหวา่งปลายมถินุายนถงึตน้กรกฎาคม ณ เมอืงลนิเดา สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ีจัดทกุปีหมนุเวยีนไปตามสาขาฟิสกิส ์เคม ี
และสรรีวทิยาหรอืแพทยศาสตร ์และในปี ค.ศ. 2005 ซึ"งเป็นปีไอนส์ไตนไ์ดจั้ดการประชมุขึ&นทั &งสามสาขาพรอ้มกนั สาํหรับสาขาเศรษฐศาสตร ์จัดขึ&นทกุ 2 ปี เริ"มตั &งแตปี่ 
ค.ศ. 2004

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารเีสด็จฯ ร่วมการประชมุ 8 ครั&ง ตั &งแตพ่.ศ. 2551 ถงึ ปี พ.ศ. 2559 
(ยกเวน้ปี 2555)

• ในปี พ.ศ. 2553 มลูนธิกิารประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดาไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายพระเกยีรตใิหดํ้ารงตําแหน่ง
วฒุสิภากติตมิศกัดิT (สภาสงู) ของมลูนธิฯิ ณ หอประชมุอนิเซลฮลัเล เมอืงลนิเดา ในพธิเีปิดการประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล 
เมื"อวนัที" 27 มถินุายน พ.ศ. 2553 

• สวทช. ไดรั้บสนองพระราชดํารโิดยไดล้งนามบนัทกึความเขา้ใจกบัสภาการประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล 
 ณ เมอืงลนิเดา และมลูนธิกิารประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา ครั&งแรกเมื"อ 29 มถินุายน 
 พ.ศ. 2551 ครั&งที" 2 เมื"อวนัที" 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และครั&งที" 3 เมื"อวนัที" 30 ม.ิย. พ.ศ. 2556

  โดยพระองคไ์ดท้รงประทบัเป็นองคป์ระธานทั &งสามครั&ง
• คร ั6งที" 4 ลงนามในวนัที" 30 มถินุายน 2560 ที"เกาะไมเนา ในวนัที"มพีธิปิีดงาน

ความเป็นมาของการประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล 
ณ เมอืงลนิเดา สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารทีรงมสีนุทรพจนใ์นพธิี
ทลูเกลา้ฯ ถวายตําแหน่งวฒุสิมาชกิกติตมิศักดิT (สภาสงู) ในพธิเีปิดการ
ประชมุ พ.ศ. 2553

“ I am glad to learn that this 
Meeting will cover the issue of 
science education and the 
responsibility of scientists on 
sustainable development of our 
world, which I think are very 
important in the age of 
globalization.” H.R.H. PRINCESS 
MAHA CHAKRI SIRINDHORN

การประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา ครั &งที" 68  
สาขาสรรีวทิยาหรอืการแพทย ์ค.ศ. 2018 จัดขึ&น ณ 
หอประชมุอนิเซลฮลัเล เมอืงลนิเดา 

พธิลีงนามความรว่มมอื ครั &งที" 4 ระหวา่ง สวทช. สภาการประชมุฯ 
และมลูนธิกิารประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา จัดขึ&น ณ 
หอ้งแบรน์าดอทเท ปราสาทไมเนา วันที" 30 มถินุายน 2560
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https://www.mediatheque.lindau-nobel.org

การประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบลครั&งที" 68 สาขาสรรีวทิยาหรอืการแพทย ์ณ เมอืงลนิเดาเยอรมน ีวันที" 24 – 29  มถินุายน 2561

ดร.จรีาพร ลลีาวัฒนชยั เขา้รว่มเสวนากบั Prof. 
Peter Agre นักวทิยาศาสตรร์างวัลโนเบลสาขา
เคม ีปี 2003 เรื"อง Medical Innovations for 
Developing Nations 

การแสดง Artistic performance at 
the International Get-Together

นักวทิยาศาสตรร์างวัลโนเบล 39 คนและนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาวก์วา่ 600 คน จาก 84 ประเทศ 

ผูแ้ทนประเทศไทยในชดุประจําชาติ
รว่มงาน International get-together 
hosted 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงเขา้รว่มการ
ประชมุณ เกาะไมเนา สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ี29 มถินุายน 2561
และทรงรับฟังการเสาวนาเรื"อง ‘Science in a Post-Factual World’ 

นักวทิยาศาสตรร์ุน่ใหม่ ของไทยคอื ดร.จรีาพร น.ส.ศุ
ภสิรา นพ.นพิฐิ ดร.อทิธ ิดร.ธนธม และดร.ชยับตุรเขา้
รว่มฟังการเสาวนา”Science in a Post-Factual World”

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม  ๒๕๖๒ 4

คณะผูแ้ทนเขา้เยี"ยมชม German Center for 
Neurodegenerative Diseases, University of Bonn

Post Lindau Tour

คณะผูแ้ทนจากประเทศอนิเดยีและประเทศไทย

ผูแ้ทนไทย:นักวทิยาศาสตรร์ุ่น
ใหม ่1 คน(ดร. จรีาพร ลลีา
วฒันชยั) ผูแ้ทน จาก วช.1คน
(น.ส.ศรินิทรพ์ร เดยีวตระกลู)

ผูแ้ทนประเทศไทยไดรั้บคดัเลอืกเขา้รว่ม The Post Lindau Tour 2018 ระหวา่ง 30 มถินุายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ 
ประเทศเยอรมน ีสนับสนุนโดย DFG (German Research Foundation) และสํานักงานคณะกรรมการการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.)

กจิกรรมกอ่นและหลงัเดนิทางเขา้รว่มกจิกรรมผูแ้ทนประเทศไทย ปี 2561

กอ่นเดนิทาง
• ครั&งที" 1: วนัที" 27 ธนัวาคม 2560 ณ หอ้ง 103 

อาคาร สวทช.โยธี เนื&อหาประสบการณ์จากรุน่พี"
• ครั&งที" 2: 16 พฤษภาคม 2561 

ณ หอ้งSC101 บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร จ.ปทมุธาน ี
เนื&อหาประวัตขิองนักวทิยาศาสตรร์างวลัโนเบล

หลงัเดนิทางกลบัมาแลว้: (1) บรรยายถงึ
ประสบการณ์ใหแ้กค่ณะกรรมการและนักเรยีน ผู ้
ที"สนใจ 150 คน เมื"อ 25 กรกฎาคม 2561 ณ 
หอ้งออดทิอเรยีม บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร(2) 
จัดกจิกรรมมหาวทิยาลัยเด็ก ประเทศไทยมี
นักเรยีนชั &นมัธยมศกึษาตอนตน้ เขา้รว่ม 50 คน 
ณ อาคารศนูยป์ระชมุอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย ในงานประชมุวชิาการ สวทช. 
ประจําปี 2561
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กจิกรรมประชาสมัพนัธโ์ครงการการคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้รว่มการประชุมผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา

รายการพลังวทิย ์คดิเพื"อคนไทย ตอน “เฟ้นหานักวทิยร์ุน่ใหมไ่ป
รว่มการประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล” ออกอากาศทางโมเดริน์ไนน์
ทวี ีเวลา 20.15 น. (หลังขา่วภาคคํ"า) วนัที" 4 มถินุายน 2561

ถา่ยทอดประสบการณ์การเขา้รว่มการประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล 
ณ เมอืงลนิเดา สาขาเคม ีประจําปี 2561 (the 68th Lindau Nobel  
Laureate Meetings) ระหวา่งวนัที" 24-29 มถินุายน 2561 ณ เมอืง
ลนิเดา สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนผีา่นทางเฟสบุค๊โครงการฯ โดย
ผูแ้ทนประเทศไทย ปี 61

ประชาสมัพันธก์ารรับสมัครเขา้รับทนุ ประจําปี 2561 ระหวา่ง 1 มถินุายน –
30 กรกฎาคม 2561 ผูส้นใจสามารถสมัครไดท้ี" www.nstda.or.th/lindau

สมัภาษณ์
โดยคณะ
กรรมการ

พจิารณา
คณุสมบตัิ
โดยมลูนธิิ
ลนิเดา

ทลูเกลา้ฯ 
เพื"อพจิารณา
คัดเลอืกใน
ขั &นตอนสดุทา้ย

ผูแ้ทน
ประเทศ

ไทย

ดําเนนิการมาแลว้ 
จํานวน 12 ครั&ง (ปี 
2551-2562) โดยมี
ผูแ้ทนประเทศไทย
รวมทั&งสิ&น 63 คน

การคดัเลอืกผูแ้ทนประเทศไทยเขา้รว่มประชมุครั &งที" 69 ปี 2562

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม  ๒๕๖๒ 6

การคัดเลอืกผูส้มัครเขา้ร่วมการประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา ปี 2562 
วนัที"  6 ส.ค. 61 ณ อาคารสวทช. โยธี

2.  ดร. ธปิรชัต ์โชตบิตุร 
นักวจัิยหลังปรญิญาเอก สาขา Theoretical Physics
Singapore University of Technology and Design, 
Singapore

3.  นายกาํพล อคัรวราวงศ์
นักศกึษาปรญิญาโท-เอก สาขา Condensed matter & 
AMO Theory
University of California, Berkeley (UC Berkeley), 
USA

1. นายจอมพจน ์วงศเ์พชรอกัษร
นักศกึษาปรญิาโท สาขาฟิสกิสด์าราศาสตร ์ 
University of Bonn, Germany 

4.  ดร. ชญานษิฐ ์อศัวต ั6งตระกลูดี
นักวจัิยหลังปรญิญาเอก สาขา High 
Energy Experimental Physics 
DESY, Germany

5. นายทววีฒัน ์สมบรูณ์ปญัญากลุ
นักศกึษาปรญิญาเอก สาขาฟิสกิส์
ดาราศาสตร์
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), USA

6.  นางสาวจนิดารศัม ีพรหมเผา่
นักศกึษาปรญิญาโท สาขาฟิสกิส์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ผูแ้ทนประเทศไทย ประจําปี 2562 สาขาฟิสกิสโ์ครงการการคัดเลอืกผูแ้ทนเขา้ร่วม
การประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา
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อาจารย ์
43%

ป.เอก 21%

PostDoc 
11%

นกัวจิยั 9%

แพทยเ์ฉพาะ
ทาง 9%

ผูป้ระกอบการ 
5% ป.โท 2% จํานวน 63 คน

สถติผิูแ้ทนประเทศไทย โครงการการคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้รว่มการประชมุ
ผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา รุน่ที" 1 - 12 (ปี 2551 – 2562 ) 

อาจารย์ 27 คน

กําลงัศกึษาป.เอก 13 คน

PostDoc 7 คน

นักวจัิย 6 คน

กําลงัศกึษาแพทย์
เฉพาะทาง

6 คน

ผูป้ระกอบการ 3 คน

กําลงัศกึษาป.โท 1 คน

20       18       2560             40

1, 2%    7, 11%    55, 87%

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม  ๒๕๖๒ 8

สรปุ

1. การประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ีกอ่ตั &งเมื"อ ค.ศ.1951 (พ.ศ. 2494)
เพื"อสรา้งความรว่มมอืและแลกเปลี"ยนประสบการณ์ระหวา่งผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบลกบันักวทิยาศาสตรร์ุน่ใหม่

2. การประชมุราว 1 สปัดาห ์ระหวา่งปลายมถินุายนถงึตน้กรกฎาคม ณ เมอืงลนิเดา  สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ี
จัดทกุปีหมนุเวยีนไปตามสาขาฟิสกิส ์เคม ีและสรรีวทิยาหรอืแพทยศาสตร ์และในปี ค.ศ. 2005 ซึ"งเป็นปี
ไอนส์ไตนไ์ดจั้ดการประชมุขึ&นทั &งสามสาขาพรอ้มกนั สําหรับสาขาเศรษฐศาสตร ์จัดขึ&นทกุ 2 ปี เริ"มตั &งแต่
ปี ค.ศ. 2004

3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารเีสด็จรว่มการประชมุ 9 ครั &ง ตั &งแตพ่.ศ. 2551 ถงึ ปี พ.ศ. 2559 
(ยกเวน้ปี 2555)

4. ในปี พ.ศ. 2553 นั&น มลูนธิกิารประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดาไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายพระเกยีรตใิหดํ้ารง
ตําแหน่งวฒุสิภากติตมิศกัดิT (สภาสงู) ของมลูนธิฯิ 

5. สวทช.ไดส้นองพระราชดํารโิดยไดล้งนามบนัทกึความเขา้ใจกบัสภาการประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ 
เมอืงลนิเดา และมลูนธิกิารประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา ครั &งแรกเมื"อ 29 มถินุายน พ.ศ. 2551 
ครั &งที" 2 เมื"อวันที" 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ครั &งที" 3 เมื"อวันที" 30 มถินุายน พ.ศ. 2556 และครั&งที" 4 เมื"อวันที" 30 
มถินุายน พ.ศ. 2560  โดยพระองคไ์ดท้รงประทับเป็นองคป์ระธานทั &งสี"ครั &ง

6. การคดัเลอืกผูแ้ทนไทยเขา้รว่มประชมุดําเนนิการมาแลว้ จํานวน 12 ครั &ง (ปี 2551-2562) มผีูแ้ทนประเทศไทย
รวมทั &งสิ&น 63 คน

7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงเขา้รว่มการประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลครั&งที" 68 ประจําปี 
2561 ณ เกาะไมเนา สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ีวันที" 29 มถินุายน 2561 ทรงฉายพระฉายาลกัษณ์รว่มกบัผูแ้ทน
ประเทศไทย ประจําปี 2561 จํานวน 6 คน

8. หลงัจบการประชมุแลว้ผูแ้ทนไทยไดม้โีอกาสเขา้รว่มเดนิทางไปเยี"ยมชมสถาบนัสําคญัทางดา้นวจัิยและพฒันาใน
สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนใีนกจิกรรม The Post Lindau Tour ดว้ย

9. ผูแ้ทนไทยหลายคนที"เคยเขา้รว่มโครงการนี&ประสบความสําเร็จในลกัษณะของการเรยีนตอ่ปรญิญาเอกใน
มหาวทิยาลยัที"สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ีและประเทศอื"นหรอืไดรั้บรางวลัจากผลงานวจัิยในภายหลงัตอ่มา

10. ในปี พ.ศ. 2561 โครงการนี&ไดรั้บการสนับสนุทางการเงนิจากมลูนธิเิอสซจี ี และสวทช. 
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1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๑

เร ื#องที# ๕.๒
โครงการการคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้รว่มการประชุม
 Global Young Scientists Summit: GYSS

ณ สาธารณรฐัสงิคโปร์
ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื"อ
๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

2การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๑

• GYSS@one-north เป็นการจัดประชมุซึ"งไดแ้รงบันดาล
ใจจากการประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา
สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ี

• สงิคโปรไ์ดป้ระกาศเปิดตวัเป็นเจา้ภาพ GYSS@one-

north ครั 7งแรกในการประชมุ ณ เมอืงลนิเดาเมื"อ พ.ศ. 
2555 

• นักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาวแ์ละนักวจัิย (ปรญิาเอกและหลัง
ปรญิญาเอก) จากทั"วโลกกบัผูนํ้านานาชาตดิา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ผูบ้รรยาย) ณ ประเทศ
สงิคโปร ์ในเนื7อหาซึ"งครอบคลมุ เคม ีฟิสกิส ์
แพทยศาสตร ์คณติศาสตร ์วทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละ
วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

• ผูบ้รรยายที"ไดรั้บเชญินั7นเป็นผูนํ้าดา้นวทิยาศาสตรท์ี"ทั"ว
โลกยอมรับ ซึ"งไดรั้บรางวลัโนเบล รางวลัเหรยีญฟิลด์
(Fields Medal) รางวลัเทคโนโลยมีลิเลเนยีม
(Millennium Technology Prize) รางวลัทวัรงิ (Turing 

Award) และรางวลัเหรยีญเกยีรตยิศสถาบันวชิาชพีวศิวกร
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(IEEE Medal of Honor)

• สาระสําคญัของ GYSS@one-north จะเป็น "Advancing 

Science, Creating Technologies for a Better World”  
• การประชมุใชเ้วลา 5 วนั นักวจัิยรุน่เยาวจ์ะมโีอกาสได ้

ปฏสิมัพันธก์บัรุน่เดยีวกันและนักวทิยาศาสตรร์ะดับ
แนวหนา้ เพื"อถกเถยีงเนื7อหาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ที"สําคญัตอ่นวตักรรมและสงัคม อนัจะเป็นคําตอบตอ่
ความทา้ทายระดบัโลก

• สามวนัแรกจะเป็นการบรรยายรวมตอนเชา้ ตามดว้ยกลุม่
ยอ่ยเพื"อแลกเปลี"ยนความคดิกับผูบ้รรยายในตอนบา่ย
สว่นอกี 2 วนัตอ่มา ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะไดไ้ปเยี"ยมชม
มหาวทิยาลัย สถาบนัวจัิยและหน่วยงานอื"น ๆ ในสงิคโปร ์
ผูเ้ขา้รวมประชมุจะมโีอกาสในการเขา้ฟังกจิการรมดา้น
สงัคมและวฒันธรรมที"ผสมผสานของสงิคโปรอ์กีดว้ย

Excite, Engage, Enable
การประชมุGYSS@one-north ณ ประเทศสงิคโปร์

ประธานาธบิดสีงิคโปร์ โทน ีตนั ประกาศใหท้ี"
ประชมุลนิเดาครั 7งที" 62 ค.ศ.2012 ทราบเรื"อง

GYSS@one-north
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3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๑

ผูแ้ทนประเทศไทย 5 คน ถา่ยภาพรว่มกับ Prof. Duncan 
Haldane นักวทิยาศาสตรร์างวลัโนเบล สาขาฟิสกิส ์ปี 2016 จาก
การคน้พบสถานะที" 5 นั"นคอื สถานะควบแน่นเชงิควอนตัม 
(Quantum condensate)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเขา้รว่ม
การประชมุสดุยอดนักวทิยาศาสตรเ์ยาวชนโลก (GYSS) ในฐานะที"
ดํารงตําแหน่งวฒุสิภากติมิศักดิZของมลูนธิผิูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล ณ 
เมอืงลนิเดา ตามคํากราบบังคมทลูเชญิของมลูนธิวิจัิยแหง่ชาติ
สงิคโปร ์และทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหผู้บ้รหิาร สวทช. พรอ้ม
ดว้ยนักวทิยาศาสตรไ์ทยทั7ง 5 คน เฝ้าทลูละอองพระบาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จฯ รว่มพธิี
เปิดการประชมุ GYSS@one-north 2018 ครั 7งที" 6 ในปี 2561 ณ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยนีานยาง สาธารณรัฐสงิคโปร ์ระหวา่งวันที" 
21 – 26 มกราคม 2561

การประชมุครั 7งที"  6 ในปี 2561 

• การประชมุ GYSS@one-northจัดมาแลว้6ครั 7งทกุปีตั 7งแตปี่
ค.ศ.2013-18 รวม 6 ครั 7ง

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารเีสด็จเขา้
รว่มงานเปิดประชมุทกุครั 7งยกเวน้ครั 7งที"5ในปี2017เทา่นั7น

“นอกจากที"จะเก็บ
เกี"ยวประสบการณ์
จากงานประชมุนี7แลว้ 
อยากใหพ้วกเราสรา้ง
เครอืขา่ยงาน วจัิยกบั
นักวทิยา ศาสตรช์าติ
อื"นๆ เพื"อมาพัฒนา
ประเทศไทยให ้
เขม้แข็งยิ"งขึ7น”

Prof. Ling San กลา่วตอ้นรับผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุในพธิเีปิดรวมถงึความทา้ทายทางวทิยา 
ศาสตรท์ี"ตอ้งใชค้วามรูจ้ากหลากหลายศาสตร์
เขา้มาแกปั้ญหารว่มกนั รวมทั 7งความสําคญั
ของการจัดงาน GYSS ที"จะทําใหว้ทิยาศาสตร์
รุน่เยาวไ์ดเ้รยีนรูแ้ละตระหนักถงึบทบาทสําคญั 
ของศาสตรต์า่ง ๆ ที"สามารถนํามาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชนท์ั 7งในปัจจบุนัและอนาคต

4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๑

แนวทางการคดัเลอืก
      1. เป็นนักศกึษาที"กําลงัศกึษาระดบัปรญิญาเอก
หรอืนักวจัิยที"จบปรญิญาเอกไมเ่กนิ 5 ปี

2. อายไุมเ่กนิ 35 ปี
         3. ศกึษาหรอืทําวจัิยอยูใ่นสาขาเคม ีฟิสกิส ์
แพทยศาสตร ์คณติศาสตร ์วทิยาการ
             คอมพวิเตอร ์วศิวกรรมศาสตร์
         4. ตอ้งมคีวามรูภ้าษาองักฤษดมีาก (สามารถ
สื"อสารในการพดู ฟัง อา่น เขยีน ได)้

คณะกรรมการดําเนนิการคดัเลอืกนักศกึษา นักวจัิย 
เพื"อนําความกราบบงัคมทลูสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สดุา ฯ สยามบรมราชกมุารเีพื"อทรงคดัเลอืกใน
ขั 7นตอนสดุทา้ย จํานวน 5 คน เพื"อเป็นผูแ้ทนประเทศ
ไทยเขา้รว่มการประชมุ ณ สาธารณรัฐสงิคโปร์
หนว่ยงานดาํเนนิการ
• สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ชาติ

สิ#งที#ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกไดร้บั
• เขา้รว่มการประชมุ Global Young Scientists 

Summit: GYSS ณ สาธารณรัฐสงิคโปร ์ในชว่ง
ปลายเดอืนมกราคมของทกุปี

• ผูแ้ทนเยาวชนกลบัมาแลว้ตอ้งมาเสนอผลงานให ้
คณะกรรมการทราบและไปบรรยายเผยแพร ่ตาม
งานประชมุวชิาการที"ไดรั้บมอบหมาย

ตั 7งแตเ่ริ"มตน้ในปี พ.ศ. 2556 – 2561 ปัจจบุนัมี
ผูแ้ทนไทยเขา้รว่มจํานวน  6 รุน่ รวม 30 คน

ผูแ้ทนประเทศไทยรุน่ที" 6 ประจําปี 2561 โครงการ GYSS
เขา้รว่มระหวา่งวันที" 21 – 26 มกราคม 2561

1. ดร.ณฏัฐ ์ลลีะวฒัน์
อาจารย ์ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

2. ดร.ปิตริตัน ์พลพบู
อาจารย์ หลักสตูรวศิวกรรมชวีภาพ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

3. ดร.วรมยญ์ลนิ ทพิยม์ณี
อาจารย ์ภาควชิาชวีเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

4. ดร.บญุทว ีเลศิปญัญาพรชยั
นักวจัิยหลังปรญิญาเอก ภาควชิาเคมเีทคนคิ 
คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

5. นสพ.สทุศัน ์แสงชูวงศ ์
นสิติปรญิญาเอก สาขาชวีเวชศาสตรแ์ละ
ชวีเทคโนโลย ีหลักสตูรรว่มระหวา่งคณะ
แพทยศาสตรห์ลักสตูรวสัดศุาสตรแ์ละวศิวกรรมวสัด ุ
จฬุาฯ และ University of Liverpool, UK
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5การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๑

กจิกรรมกอ่นและหลงัการเดนิทางเขา้รว่มกจิกรรมผูแ้ทนประเทศไทย ปี 2561

กอ่นเดนิทาง
• วันที" 22 ธนัวาคม 2561 ณ หอ้ง 

103 อาคาร สวทช.โยธี
• เนื7อหาประสบการณ์จากรุน่พี"
• เนื7อหาประวัตขิองนักวทิยาศาสตร์

รางวัลโนเบล

หลงัเดนิทางกลบัมาแลว้ :  สวทช. จัดใหผู้แ้ทนไทย มาบรรยายถงึ
สิ"งที"ไดรั้บจากการเขา้รว่มประชมุกบันักวทิยาศาสตรท์ี"ไดรั้บรางวลัใน
งานประชมุ GYSS2018 ใหแ้กค่ณะกรรมการและนกัเรยีน ผูท้ ี#
สนใจ จํานวน 76 คน  เมื"อวันที" 14 มนีาคม 2561 ณ หอ้งบรรยาย 
2 บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

ผูแ้ทนประเทศไทย จัดกจิกรรมมหาวทิยาลยัเด็ก ประเทศไทย 
ตอน สนุกคดินักวทิยน์อ้ยในอทุยานวทิยาศาสตร ์ในฐาน
วทิยาศาสตรเ์ปลี"ยนโลก  โดยมนัีกเรยีนชั 7นมัธยมศกึษาตอนตน้ 
เขา้รว่มกจิกรรม จํานวน 50 คน เมื"อ วนัที" 10 มนีาคม 2561 
เวลา 14.15 - 15.30 น. ณ หอ้ง CC307 อาคารศนูยป์ระชมุ
อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

6การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๑

ผูแ้ทนประเทศไทยโครงการ Global Young Scientists Summit : GYSSประจําปี 2562

2. ดร.ณฐัยาภรณ์ อภยัใจ
นักวจัิย ศนูยว์จัิยและฝึกอบรมสาขาโรค
ทางไฟฟ้าของหวัใจ คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

3. ภญ.ดร.กนกวรรณ ศนัสนะพงษ์
ปรชีานักวจัิย ศนูยน์าโนเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิสํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

1. ดร.เดชชาต ิสามารถ
อาจารย ์ภาควชิาคณติศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา

4. ดร.นพ.ณฐัภมู ิปฐมทองทวชียั 
อาจารยแ์พทย ์สถาบนัการแพทยจั์กรี
นฤบดนิทร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล

5. นายพฒันนาว ีนาเลาห์
นสิติปรญิญาโท-เอก ชั 7นปีที" 4
ภาควชิาวัสดศุาสตรแ์ละวศิวกรรมวสัดุ
สํานักวชิาวทิยาการโมเลกลุ สถาบนัวทิยสริเิมธี

สถติผิูแ้ทนประเทศไทย โครงการ GYSS รุน่ที" 1 – 7 (ปี 2556 – 2562 ) 
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7การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๑

สรปุ

1. GYSS@one-north เป็นการจัดประชมุที"สงิคโปรซ์ ึ"งไดแ้รงบันดาลใจจากการประชมุผูไ้ดรั้บรางวัล
โนเบล ณ เมอืงลนิเดา สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมณี

2. สงิคโปรไ์ดป้ระกาศเปิดตัวเป็นเจา้ภาพ GYSS@one-north ครั7งแรกในการประชมุ ณ เมอืงลนิเดา
เมื"อ พ.ศ. 2555 

3. นักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาวแ์ละนักวจัิย (ปรญิาเอกและหลังปรญิญาเอก) จากทั"วโลกกบัผูนํ้านานาชาติ
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ผูบ้รรยาย) จะประชมุรว่มกนัราว 1 สปัดาหใ์นเดอืนมกราคมของ
ทกุปี ณ ประเทศสงิคโปรใ์นเนื7อหาซึ"งครอบคลมุเคม ีฟิสกิส ์แพทยศาสตร ์คณติศาสตร ์วทิยาการ
คอมพวิเตอรแ์ละวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จฯ รว่มพธิเีปิดการประชมุ GYSS@one-north
จํานวน 5 ครั7ง ตั 7งแตค่รั 7งที" 1 ในปี 2556 ถงึครั7งที" 6 ในปี 2561 (ยกเวน้ครั7งที" 5 ปี พ.ศ. 2560)

5. ตั 7งแตเ่ริ"มตน้ในปี 2556 จน ปี 2562 ปัจจบุันมผีูแ้ทนไทยเขา้รว่มจํานวน 7 รุน่ รวม 35 คน
6. สําหรับรุน่ที" 7 ปี 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารไีดท้รงคัดเลอืกผูแ้ทนไทย

แลว้ 5 คน ซึ"งจะเดนิทางไปเขา้รว่มประชมุในวนัที" 20 – 25 มกราคม 2562
7. บรษัิท การบนิกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) (บางกอกแอรเ์วย)์ และ สวทช. ใหก้ารสนับสนุนดา้นการเงนิ

ตลอดมา
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

เร ื"องที" ๖.
การคดัเลอืกนกัศกึษาเพื"อรบัพระราชทานทนุการศกึษาจาก

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื�อ
๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

การคดัเลอืกนกัศกึษาเพื"อรบัทนุพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ประจาํปี 2561

1. มหาวทิยาลยัซอีานเจยีวทง สาธารณรัฐประชาชนจนี

2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยนัีนยาง สาธารณรัฐสงิคโปร์

3. มหาวทิยาลยัคอลเลจดบัลนิ สาธารณรัฐไอรแ์ลนด์

4. มหาวทิยาลยัซงุกนุกวาน สาธารณรัฐเกาหลี

5. สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซยี
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

สถตินัิกศกึษาที�ไดรั้บทนุการศกึษาพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ขอ้มลู ณ เดอืนกมุภาพันธ ์2562

ทนุพระราช
ทาน

ปีที"เร ิ"ม 
(พ.ศ.)

ผูไ้ดร้บั
ทนุ 

(คน)

นศ.จบการศกึษา
และประกอบอาชพีในสายงานดา้นตา่งๆ (คน)

จบการ 
ศกึษา 
(คน)

กําลงั
ศกึษา 
(คน)

อื"นๆ (เชน่
ลาออก)บรษิทั

เอกช
น

รฐัวสิ
าหกจิ

 องคก์าร
ระหวา่ง
ประเทศ   

มหา
วทิยาลยั 

สถาบนั
วจิยั

ศกึษา
ตอ่

 1. XJTU 2554 19 6 1 1 2 1 2 13 6 0

 2. NTU 2556 16 2 0 0 1 0 0 4 11 1

 3. UCD 2558 8 4 0 1 0 0 1 6 2 0

 4. SKKU

- ทนุ ป.เอก 2558 10 0 0 0 0 0 0 0 7 3

- ทนุวจัิย
หลัง ป.เอก 2558 7 1 1 0 3 0 0 5 2 0

รวม 60 13 2 2 6 1 3 28 28 4

4
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

การปฐมนเิทศนกัศกึษา ปีการศกึษา 2561  (23 ก.ค. 61 ณ สวทช.โยธ)ี

การดําเนนิงาน 2561

วทิยากร 
- ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธกิารมลูนธิฯิ
- ดร.ชฎามาศ ธวุะเศรษฐกลุ กรรมการและรองเลขาธกิารมลูนธิฯิ 

และ รอง ผอ. สวทช.
- คณุคมศร อรรฆยะพศิทุธิP เลขานุการผูอํ้านวยการ สํานักงาน

ประสานงานมลูนธิอิานันทมหดิล

ปฐมนเิทศนักศกึษาที�ไดรั้บทนุการศกึษา
พระราชทาน ประจําปีการศกึษา 2561 
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ทั RงสิRน 15 คน
• นศ. ใหม ่ปี 61 

- ม. ซอีานเจยีวทง 3 คน
- ม. คอลเลจดับลนิ 2 คน

• นักศกึษาเกา่และปัจจบุันรว่มแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์ 7 คน

• วทิยากรและ จนท. จากหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง จํานวน 3 คน
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

เร ื"องที" ๖.๑

การคัดเลอืกนักศกึษาเพื�อรับทนุการศกึษาพระราชทาน
ไปศกึษา ณ มหาวทิยาลัยซอีานเจยีวทง 
(Xi'an Jiaotong University : XJTU) 

สาธารณรัฐประชาชนจนี
(ประจําปี ๒๕๖๑)

• สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
• สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.)
• กระทรวงการตา่งประเทศ
• คณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล
• มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

• ซอีานเป็นเมอืงหลวงของมณฑล
สา่นซ ี(Shaanxi province) 
อยูท่างตะวนัตกเฉยีงเหนอืของ
สาธารณรัฐประชาชนจนี

• ซอีานมสีสุานจิdนซฮีอ่งเต ้
(The Terracotta Warriors) ของ
องคจั์กรพรรดจินีที�มพีระนามวา่ 
“จิdนซฮีอ่งเต”้ (ฉนิสื�อหวงตีR) 
แหง่ราชวงศฉ์นิที�รูจั้กกนัทั�วโลก

• มหาวทิยาลยัซอีานเจยีวทงมกีารศกึษาและวจัิยในสาขา
วทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์แพทยศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์
บรหิารศาสตร ์ศลิปกรรมศาสตร ์กฎหมาย ศกึษาศาสตร ์
ฯลฯ โดยเนน้วทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรม ศาสตรเ์ป็นสําคญั

• ประกอบดว้ย 26 คณะ (school) ยังมอีกี 8 คณะ (college) 
ที�มหีอพักใหนั้กศกึษาปรญิญาตรแีละโรงพยาบาลเครอืขา่ย
เพื�อสอนนักเรยีนแพทย ์12 แหง่

• คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ที�ราว 5,500 คน  2,861 คนสอน
หนังสอืเต็มเวลา มศีาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย์
กวา่ 1,700  คน

ทนุการศกึษา มหาวทิยาลยัซอีานเจยีวทง
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

• ตั Rงแตปี่ พ.ศ. 2554-56 มหาวทิยาลยัซอีานเจยีวทง 
สาธารณรัฐประชาชนจนี ไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายทนุการศกึษาให ้
แดส่มเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพื�อ
พระราชทานทนุการศกึษาใหแ้กนั่กศกึษาเพื�อศกึษาตอ่ใน
ระดบัปรญิญาโทใน 3 สาขาวชิารวม 3 ทนุ ไดแ้ก ่สาขาการ
บรหิารจัดการ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า และสาขาการแพทย์

• สําหรับในปี 2557-59 มหาวทิยาลัยมอบทุนการศกึษาใหแ้ก่
นักศกึษาที�ไดรั้บพระราชทานทุนการศกึษาเพื�อศกึษาต่อใน
ระดบัปรญิญาโท จํานวน 3 ทนุ ใน 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่

1. English-medium Master’s Program of Electrical 
Engineering 

2. English-medium Master’s Program of Power 
Engineering and Thermal Fluid Science 

3. English-medium Master’s Program of Mechanical 
Manufacturing & Automation 

4. English-medium Master’s Program of Electronic 
and Information engineering

• ปี 2560 มหาวทิยาลัยมอบทุนการศกึษาใหแ้ก่นักศกึษาที�
ไดรั้บพระราชทานทนุการศกึษาเพื�อศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาโท
จํานวน 3 ทุน ใน 5 สาขาวชิา โดย 4 สาขาแรกเหมอืน ปี 2559 
และเพิ�มอกี 1 สาขา คอื English-medium Master’s Program 
of Applied Economics

ความเป็นมา (1/2)

• ในปี 2561 มหาวทิยาลยัมอบทนุการศกึษาใหแ้ก่
นักศกึษาที�ไดรั้บพระราชทานทนุการศกึษาเพื�อศกึษาตอ่
ในระดบัปรญิญาโทจํานวน 3 ทนุ ใน 10 สาขาวชิา ไดแ้ก่

1. Master of Mechanical Engineering

2. Master of Power Engineering & Thermal Fluid      

    Science

3. Master of Nuclear Science and Technology

4. Master of Electrical Engineering

5. Master of Electronic Science and Technology

6. Master of Information and Communication 

    Engineering

7. Master of Control Science and Engineering

8. Master of Computer Science and Technology 

9. Master of Aeronautical and Astronautic Science 

    and Technology

10. Master of Management Science and Engineering

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

• คณุสมบัตขิองผูส้มัคร

 อายไุมเ่กนิ 35 ปี

 กําลังศกึษาในเทอมสดุทา้ย หรอืสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีี�เกี�ยวขอ้ง

 ผลการเรยีนเฉลี�ย (GPA) มากกวา่ 3.00

• สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) รว่มกบั สํานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งคัดเลอืกนักศกึษาเพื�อรับทนุของมหาวทิยาลัยซอีานเจยีวทง โดยดําเนนิการคัดเลอืกนักศกึษาที�
มคีณุสมบัตเิหมาะสมในเบืRองตน้ แลว้นําความขึRนกราบบังคมทลูสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีทรงคัดเลอืกในขั Rนตอนสดุทา้ย

• ตั Rงแตปี่ 2554-2561 มนัีกศกึษาทัRงหมด  8 รุน่จํานวน 19 คน

• รายละเอยีดทนุการศกึษา ระดับปรญิญาโท ระยะเวลาไมเ่กนิ 2 ปี
กรณีไดรั้บทนุของสภาทนุการศกึษาแหง่จนี (China Scholarship Council : CSC)

• ยกเวน้คา่ลงทะเบยีนเรยีน คา่ที�พักในมหาวทิยาลัย และคา่ประกนัสขุภาพ
• ม. สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยรายเดอืนเดอืนละ 3,000 หยวน

กรณีไมไ่ดรั้บทนุการศกึษาของสภาทนุการศกึษาแหง่จนี (China Scholarship Council : CSC) จะไดรั้บ
ทนุการศกึษาของมหาวทิยาลัยซอีานเจยีวทง

• ยกเวน้คา่ลงทะเบยีนเรยีน
• ม. สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยรายเดอืนเดอืนละ 1,700 หยวน

ความเป็นมา (2/2)
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

1. นายณฏัฐ ์รงัเพ็ง
สาขาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรม
ซอฟตแ์วร)์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ 
ลาดกระบัง
เกรดเฉลี�ย 3.52

สาขาที"สนใจไปศกึษาตอ่ :
Computer Science and Technology

ผลการคดัเลอืกนักศกึษา รุน่ที� 8 ปี 2561

2. น.ส.ภคัจริา สมบตัพิบิลูพร
วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมชวี
การแพทย)์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
เกรดเฉลี�ย 3.41

สาขาที"สนใจไปศกึษาตอ่ :
Control Science and Engineering

3. นายพลธรษิตร ์นวลใย
วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมการบนิ
และอวกาศ)
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระ
นครเหนอื
เกรดเฉลี�ย 3.50

สาขาที"สนใจไปศกึษาตอ่ :
Aeronautical and Astronautic Science 
and Technology

น.ศ. ไดรั้บพระราชทานทนุการศกึษา และนักวจัิยที�ไดรั้บทนุวจัิย
หลังปรญิญาเอกของ XJTU, UCD, SKKU และ UCAS และ
คณะกรรมการฯ เขา้เฝ้าฯ ขอพระราชทานราโชวาทและกราบบังคมทลู
ลาไปศกึษา เมื�อวนัที� 10 ก.ค. 2561

การคดัเลอืกนกัศกึษา ปี 2562 
   อยูร่ะหวา่งประสานกระทรวงการตา่งประเทศ 
สอท.ปักกิ�ง และ สกญ.ซอีานเจรจากบั
มหาวทิยาลยัเกี�ยวกบัหลกัเกณฑก์ารใหท้นุของ
มหาวทิยาลยั 

10

สรปุ : การคดัเลอืกนกัศกึษาเพื"อรบัพระราชทานทนุการศกึษาจากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีของมหาวทิยาลยัซอีานเจยีวทง สาธารณรฐัประชาชนจนี

สรปุ : การคดัเลอืกนกัศกึษาเพื"อรบัพระราชทานทนุการศกึษาจากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีของมหาวทิยาลยัซอีานเจยีวทง สาธารณรฐัประชาชนจนี

• ปี 2554 - 2556 มหาวทิยาลยัซอีานเจยีวทง ทลูเกลา้ฯ ถวายทนุการศกึษาใหแ้ดส่มเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีเพื�อพระราชทานใหแ้กนั่กศกึษาระดบัปรญิญาโทใน 3 สาขาวชิา รวม 3 ทนุ ไดแ้ก ่สาขาการบรหิาร
จัดการ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า และสาขาการแพทย์

• ปี 2557 - 2559 มหาวทิยาลยัทลูเกลา้ฯ ถวายทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโท จํานวน 3 ทนุ ใน 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่

1. English-medium Master’s Program of Electrical Engineering 

2. English-medium Master’s Program of Power Engineering and Thermal Fluid Science 

3. English-medium Master’s Program of Mechanical Manufacturing & Automation 

4. English-medium Master’s Program of Electronic and Information engineering

• ปี 2560 มหาวทิยาลยัทลูเกลา้ฯ ถวายทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโท จํานวน 3 ทนุ ใน 5 สาขาวชิา โดย 4 สาขาแรก
เหมอืน ปี 2559 และเพิ�มอกี 1 สาขา คอื English-medium Master’s Program of Applied Economics

• ปี 2561 มหาวทิยาลยัทลูเกลา้ฯ ถวายทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโท จํานวน 3 ทนุ ใน 10 สาขาวชิา 

• ตั Rงแต่ ปี 2554 - 2562 มนัีกศกึษาที�ไดรั้บพระราชทานทนุการศกึษาแลว้ จํานวน 8 รุน่ รวมทั RงสิRน 19 คน 
(สําเร็จการศกึษาแลว้จํานวน 13 คน, อยูร่ะหวา่งกําลงัศกึษาจํานวน 6 คน)

• ผลการคดัเลอืกนักศกึษาเพื�อรับพระราชทานทนุปี 2561 (รุน่ที� 8) มนัีกศกึษาไดรั้บพระราชทานทนุ จํานวน 3 คน คอื

1. นายณัฏฐ ์รังเพ็ง ศกึษาตอ่ในสาขา :Computer Science and Technology

2. น.ส.ภัคจริา สมบตัพิบิลูพร ศกึษาตอ่ในสาขา : Control Science and Engineering

3. นายพลธรษิตร ์นวลใย ศกึษาตอ่ในสาขา : Aeronautical and Astronautic Science and Technology

• การคดัเลอืก นศ. ปี 2562 : อยูร่ะหวา่งการประสานงาน กระทรวงการตา่งประเทศ เพื�อขอความอนุเคราะหป์ระสานงาน
กบัมหาวทิยาลยัซอีานเจยีวทงเพื�อใหม้คีวามชดัเจนในรปูแบบของทนุการศกึษาที�จะทลูเกลา้ฯ ถวาย
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

เร ื"องที" ๖.๒

การคัดเลอืกนักศกึษาเพื�อรับทนุการศกึษาพระราชทาน
ไปศกึษา ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยนัีนยาง 

(Nanyang Technological University : NTU) 
สาธารณรัฐสงิคโปร์

(ประจําปี ๒๕๖๑)

• สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
• สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.)
• ผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยนัีนยาง
• กระทรวงการตา่งประเทศ
• คณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล
• มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

12
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

QS World University Rankings is an annual publication of university rankings by Quacquarelli Symonds (QS) which is a British 
company. Previously known as Times Higher Education–QS World University Rankings, the publisher had collaborated with Times 
Higher Education magazine (THE) to publish its international league tables from 2004 to 2009 before both started to announce their 
own versions. QS then chose to still use the pre-existing methodology while Times Higher Education adopted a new methodology. 

• ตั Rงแตปี่ พ.ศ. 2556 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยนัีนยาง (Nanyang Technological University) ประเทศสงิคโปร ์
ทลูเกลา้ฯ ถวายทนุการศกึษาแดส่มเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพื�อพระราชทานแกนั่กศกึษา
เพื�อศกึษาตอ่ระดับปรญิญาเอก ปีละ 5 ทนุ ตดิตอ่กนั 3 ปี

• มหาวทิยาลัยสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยเดอืนละ 2,000 SGD ยกเวน้คา่เลา่เรยีน (Tuition fees) ระยะเวลา 4 ปี  โดยมี
กําหนดการเปิดภาคเรยีนคอืเดอืนสงิหาคม หรอืหากไมทั่นสามารถเริ�มเขา้เรยีนในภาคเรยีนถัดไปคอืเดอืนมกราคม

• คณุสมบัตขิองผูส้มัคร ประกอบดว้ย
1. สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตร ีในสาขา Engineering, Computer Sciences, 

Sciences (Physics, Chemistry, Biology, Mathematics) or Statistics 
2. คะแนน GRE: 1200/3.5
3. คะแนน TOEFL: 570 (paper-based) หรอื 88 (internet-based)

 (ขอ้ 2 และ 3 มกีารทดสอบขอ้เขยีนโดยใชข้อ้สอบของมหาวทิยาลัย)
4. มผีลการเรยีนโดยเฉลี�ย (GPA) ที�ระดับ 90% (3.6/4.0 or 4.5/5.0) 
    หรอืเทยีบเทา่เกยีรตนิยิมอนัดับ 1
5. จดหมาย Recommendation จากผูท้ี�รูจั้กผูส้มัครเป็นอยา่งด ีจํานวน 2 คน

• สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) รว่มกบัสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) 
เพื�อดําเนนิการคดัเลอืกนักศกึษาที�มคีณุสมบตัเิหมาะสมในเบืRองตน้ แลว้นําความขึRนกราบบงัคมทลูสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงคดัเลอืกในขั Rนตอนสดุทา้ยตอ่ไป

ความเป็นมา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยนัีนยาง
(Nanyang Technological University)
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

ผลการคดัเลอืกนักศกึษา ปี 2562

ขณะนีR อยูร่ะหวา่งรอผลคะแนนทดสอบ 
English Proficiency Test จากมหาวทิยาลัย

เทคโนโลยนัีนยาง 

ในปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยนัีนยาง
ทลูเกลา้ฯ ถวายทนุการศกึษาระดับปรญิญาเอกจํานวน 5 ทนุ    
ในสาขาดา้นวศิวกรรมศาสตร ์7 สาขา ไดแ้ก ่

(1) Advanced Manufacturing / Industry 4.0
(2) Artificial Intelligence / Machine Learning / Data 

Analytics
(3) Robotics / Human-Machine Interface
(4) Internet of Things 
(5) 3D Printing 
(6) Rehabilitation & Assistive Technologies / 

Biomedical Engineering
(7) Neuroscience / Biomechanics

การดาํเนนิการคดัเลอืก
• สวทช. ประสาน สํานักงาน ก.พ. ในการออกประกาศรับสมัคร 

ระหวา่งวันที� 28 มกราคม – 21 กมุภาพันธ ์2562
• มผีูส้มัครที�มคีณุสมบัตคิรบถว้น จํานวน 19 ราย มาเขา้รับการ

สอบขอ้เขยีน (Technical Proficiency Test และ English 
Proficiency Test) ในวันที� 2 ม.ีค. 62 จํานวน 17 ราย

• มผีูส้มัครที�สอบขอ้เขยีนผา่นเกณฑท์ี�มหาวทิยาลัยกําหนดเขา้
รับการสอบสมัภาษณ์จากคณะกรรมการจํานวน 6 ราย

ผูส้มัครที�สอบขอ้เขยีนผา่นเกณฑท์ี�มหาวทิยาลัย
กําหนด เขา้รับการสอบสมัภาษณ์ วนัที� 2 ม.ีค. 62 ณ 
หอ้งประชมุ อาคารโยธี
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สรปุ การคดัเลอืกนกัศกึษาเพื"อรบัพระราชทานทนุการศกึษาจากสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยนีนัยาง 
(Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรฐัสงิคโปร์

สรปุ การคดัเลอืกนกัศกึษาเพื"อรบัพระราชทานทนุการศกึษาจากสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยนีนัยาง 
(Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรฐัสงิคโปร์

• ปี 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยนัีนยาง ประเทศสงิคโปร ์ทลูเกลา้ฯ ถวายทนุการศกึษาแดส่มเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพื�อพระราชทานแกนั่กศกึษาเพื�อศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก ปีละ 5 ทนุ 
ตดิตอ่กนั 3 ปี

• รายละเอยีดทนุการศกึษา 

– มหาวทิยาลยัสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยเดอืนละ 2,000 SGD (กองงานในพระองคส์มเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีสนับสนุนเพิ�มเตมิเดอืนละ 100 SGD)

– ยกเวน้คา่เลา่เรยีน (Tuition fees) 

– ระยะเวลาทนุการศกึษา 4 ปี 

• ปี 2560 ผลการคดัเลอืกนักศกึษา : มนัีกศกึษาที�มคีณุสมบตัเิหมาะสมจํานวน 2 คน และตอ่มาไดข้อสละสทิธิPการรับ
พระราชทานทนุการศกึษา คอื

• ปี 2561 ไมม่กีารดําเนนิการคดัเลอืกนักศกึษา เนื�องจากอยูร่ะหวา่งเจรจากบัมหาวทิยาลยัเกี�ยวกบัหลกัเกณฑก์ารให ้
ทนุของมหาวทิยาลยั 

• ปี 2562 การดําเนนิการคดัเลอืกนักศกึษา : วันที� 2 ม.ีค. 62 ดําเนนิการสอบสมัภาษณ์ ผูส้มคัรที�สอบขอ้เขยีนผา่น
เกณฑท์ี�มหาวทิยาลยักําหนด ขณะนีRอยูร่ะหวา่งรอผลคะแนนทดสอบ English Proficiency Test จากมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยนัีนยาง 

• ปัจจบุนั (ปี 2562) มนัีกศกึษาที�ไดรั้บพระราชทานทนุการศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยนัีนยางจํานวน 4 รุน่ 
รวม ทั RงสิRน 16 คน สําเร็จการศกึษาแลว้จํานวน 4 คน
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

เร ื"องที" ๖.๓

การคัดเลอืกนักศกึษาเพื�อรับทนุการศกึษาพระราชทาน
ไปศกึษา ณ มหาวทิยาลัยคอลเลจดบัลนิ 

(University College Dublin : UCD) 
สาธารณรัฐไอรแ์ลนด์

(ประจําปี ๒๕๖๑)

• สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
• สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.)
• ผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยัคอลเลจดบัลนิ
• กระทรวงการตา่งประเทศ
• คณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

ความเป็นมา
มหาวทิยาลัยคอลเลจดับลนิ (University College 

Dublin) สาธารณรัฐไอรแ์ลนด ์ไดท้ลูเกลา้ฯ ถวาย
ทนุการศกึษาแดส่มเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกมุารเีพื�อพระราชทานแกนั่กศกึษาเพื�อศกึษาตอ่ระดับ
ปรญิญาโทหลักสตูร 1 ปี จํานวน 2 ทนุ/ปี เป็นระยะเวลา 2 
ปี ครั Rงแรกปีการศกึษา 2558-2559 และครัRงที�สองปี
การศกึษา 2560-2561 โดยเป็นทนุในสาขาใดก็ไดด้า้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ียกเวน้แพทยศาสตร ์สตัว
แพทยศาสตร ์พยาบาลศาสตร ์สาธารณสขุศาสตร ์หรอื
สาขาอื�นๆทางคลนิกิ และบรหิารธรุกจิ 

มหาวทิยาลัยจะรับผดิชอบคา่เลา่เรยีน และ
ฝ่ายไทยโดยกองราชเลขานุการในพระองคส์มเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีจะรับผดิชอบ
คา่ที�พักและคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชวีติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารเีสด็จ
พระราชดําเนนิทอดพระเนตรฟารม์วจัิยปศสุตัวไ์ลออนส ์
มหาวทิยาลัยคอลเลจดับลนิ เมื�อวนัที� 7 ก.ย. 57

ทนุการศกึษา 
มหาวทิยาลยัคอลเลจดบัลนิ

ปี 2562 : ศ.ดร.ไพรัชฯ, ดร.ชฎามาศฯ และ นางชตุมิา 
(รองเลขาธกิาร กพ.) พรอ้มคณะ ประชมุหารอืกบั Prof.Jeremy
Simpson เกี�ยวกบัการแนวทางการบรหิารจัดการทนุการศกึษาประจําปี
การศกึษา 2562 โดยสํานักงาน ก.พ. จะทําขอ้ตกลงกบัมหาวทิยาลัย
และบรหิารจัดการทนุการศกึษาตอ่ไป
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

ผลการคดัเลอืก น.ศ. รับพระราชทานทนุการศกึษา รุน่ที� 4 ปี 2561

น.ส.ณฐัณิชา  บญุญนนัท ์(ซา้ย)

• วทิยาศาสตรบณัฑติ (สาขา
จติวทิยา) หลกัสตูรนานาชาติ

• จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• เกรดเฉลี�ย 3.98 (เกยีรตนิยิม 

อนัดบั 1)
• ศกึษาตอ่ในสาขา : Master of 

Psychological Science

นายณฐักรณ์ เตยีวเจรญิ (ขวา)

• วทิยาศาสตรบณัฑติ (สาขาวชิา
ชวีวทิยา)

• จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• เกรดเฉลี�ย 
• ศกึษาตอ่ในสาขา : MSc 

Environmental Science

นักศกึษาทั Rง 2 คน เดนิทางไปศกึษาตอ่ ณ มหาวทิยาลยัคอลเลจดบัลนิ สาธารณรัฐไอรแ์ลนด ์เดอืนกนัยายน 2561 

 น.ศ. ไดรั้บพระราชทาน
ทนุการศกึษา และนักวจัิยที�ไดรั้บทนุ
วจัิยหลังปรญิญาเอกของ XJTU, UCD,
SKKU และ UCAS และคณะกรรมการฯ 
เขา้เฝ้าฯ ขอพระราชทานราโชวาทและ
กราบบังคมทลูลาไปศกึษา เมื�อวันที� 10 
ก.ค. 2561
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การคดัเลอืก น.ศ. ปี 2562
ตั Rงแตปี่การศกึษา 2562 มหาวทิยาลยัคอลเลจดบัลนิมหีนังสอืเป็นทางการถงึ สํานักงาน ก.พ. วา่ขอทลูเกลา้ฯ 

ถวายทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโทจํานวน 2 ทนุ (หลกัสตูร 2 ปี) ดงัเชน่ปีที�ผา่นมา แตใ่นสว่นของคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ เชน่ 
คา่ใชจ้า่ยประจําเดอืน คา่เดนิทาง และคา่ประกนัสขุภาพเป็นตน้ ทางมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารฯิ ได ้
หารอืกบัทาง สํานักงาน ก.พ. เพื�อพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการสนับสนุนจากทนุรัฐบาลเชน่เดยีวกบัที�ทําในกรณีของ 
UCAS ซึ�ง สํานักงาน ก.พ. ตอบยนิดใีนการสนับสนุนรวมทั Rงจะเป็นผูดํ้าเนนิการสรรหาและคดัเลอืก ซึ�งมขีั Rนตอนการ
ดําเนนิ การสรรหาผูรั้บทนุ ดงันีR

กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนนิการ

1. ประกาศรับสมคัร (ทนุพัฒนาบคุลากรภาครัฐ) ปิดรับสมคัร 31 ม.ีค. 62

2. UCD พจิารณารายชื�อผูส้มคัร (ผา่นทาง Website ) ภายใน 3 เม.ย. 62

3. สํานักงาน ก.พ. กลั�นกรองรายชื�อผูส้มคัรจากคณุสมบตัติา่ง ๆ ที� ก.พ. กําหนดไว ้
ตามประกาศรับสมคัร และแจง้รายชื�อแก ่UCD

ภายใน 9 เม.ย. 62

4. การคดัเลอืกนักศกึษาเพื�อรับทนุ โดยคณะกรรมการรว่มระหวา่ง สํานักงาน ก.พ. 
และ มหาวทิยาลยัคอลเลจดบัลนิ

8 พ.ค. 62

5. สํานักงาน ก.พ. พจิารณารายชื�อผูม้สีทิธรัิบทนุ โดยยดึถอืผลคะแนนการคดัเลอืก
ของคณะกรรมการรว่มระหวา่งสํานักงาน ก.พ. และ มหาวทิยาลยัคอลเลจดบัลนิเป็น
อนัที�สดุ และประกาศรายชื�อผูม้สีทิธรัิบทนุฯ

ภายใน 17 พ.ค. 62

6. UCD ยนืยันการใหท้นุแกผู่ม้สีทิธรัิบทนุฯ ที�ไดรั้บการคดัเลอืกแลว้  17 พ.ค. 62

8. สํานักงาน ก.พ. และ มลูนธิฯิ ขอพระราชทานพระราชานุญาตเพื�อนํานักเรยีนทนุฯ 
เขา้เฝ้าทลูละอองพระบาทฯ ในโอกาสตอ่ไป

ขอพระราชทานหมายกําหนด
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สรปุ : การคดัเลอืกนกัศกึษาเพื"อรบัพระราชทานทนุการศกึษาจากสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีของมหาวทิยาลยัคอลเลจดบัลนิ (University 

College Dublin : UCD) สาธารณรฐัไอรแ์ลนด์

สรปุ : การคดัเลอืกนกัศกึษาเพื"อรบัพระราชทานทนุการศกึษาจากสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีของมหาวทิยาลยัคอลเลจดบัลนิ (University 

College Dublin : UCD) สาธารณรฐัไอรแ์ลนด์

 ปี 2558 มหาวทิยาลัยคอลเลจดับลนิ (University College Dublin) สาธารณรัฐไอรแ์ลนด ์ทลูเกลา้ฯ ถวาย

ทนุการศกึษาแดส่มเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี เพื�อพระราชทานแกนั่กศกึษาเพื�อศกึษา

ตอ่ระดับปรญิญาโทหลักสตูร 1 ปี จํานวน 2 ทนุตอ่ปี เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปีการศกึษา 2558 และ 2560)

โดยเป็นทนุในสาขาวชิาเกษตรกรรมและวทิยาศาสตรก์ารอาหาร จํานวน 1 ทนุตอ่ปี และสาขาใดก็ได ้

ยกเวน้แพทยศาสตร ์สตัวแพทยศาสตร ์และบรหิารธรุกจิ จํานวน 1 ทนุตอ่ปี

 ตั Rงแต่ ปี 2558 - 2562 มนัีกศกึษาที�ไดรั้บพระราชทานทนุการศกึษาแลว้ จํานวน 4 รุน่ 

รวมทัRงสิRน 8 คน (สําเร็จการศกึษาแลว้จํานวน 6 คน, อยูร่ะหวา่งกําลังศกึษาจํานวน 2 คน)

 ผลการคัดเลอืกนักศกึษาเพื�อรับพระราชทานทนุการศกึษาปี 2561

1. น.ส.ณัฐณชิา บญุญนันท ์ศกึษาตอ่ในสาขา : Master of Psychological Science

2. นายณัฐกรณ์ เตยีวเจรญิ ศกึษาตอ่ในสาขา : MSc Environmental Science

 ปี 2562 สํานักงาน ก.พ. สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยประจําเดอืน คา่เดนิทาง และคา่ประกนัสขุภาพ  รวมทัRง
จะเป็นผูดํ้าเนนิการสรรหาและคัดเลอืกนักศกึษาเพื�อรับทนุ
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• สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
• สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.)
• ผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยัซงุกนุกวาน
• กระทรวงการตา่งประเทศ
• คณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล
• จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• สถาบนัวจัิยและพัฒนาแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

เร ื"องที" ๖.๔

การคัดเลอืกนักศกึษาเพื�อรับทนุการศกึษาพระราชทาน
ไปศกึษา ณ มหาวทิยาลัยซงุกนุกวาน 

(Sungkyunkwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหล ี
(ประจําปี ๒๕๖๑)
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ทนุการศกึษา มหาวทิยาลยัซงุกนุกวาน

SKKU 
President
Jun 
Young 
Kim

Source: http://www.skku.edu/new_home/205_eng/newsletter/V132/html/sub3.html

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารเีสด็จเยอืนมหาวทิยาลัยซงุกนุกวานเมื�อวนัที� 18 
เมษายน 2556 ระหวา่งเสด็จเยอืนเกาหลี วนัที� 16-19 เมษายน 2556 เพื�อสงัเกตและศกึษาความสมัพันธ์
ระหวา่งมหาวทิยาลัยกบับรษัิทซมัซงุ ทั RงนีR เพราะความรว่มมอืนีRอาจนําไปใชใ้นกลุม่บรษัิท ปตท. ที� 
จ. ระยอง ของประเทศไทย

• อธกิารบดจีนุ ยอง คมิกลา่วถงึการเสด็จเยี�ยมนีRวา่: “We would like to express our heartfelt welcome 
for Her Royal Highness Princess Sirindhorn and the whole entourage for having our university 
in mind for a benchmarking visit. SKKU is leaping towards global leading university status. 
We will seek for important partnership as well as [sharing] our educational programs.”

• พระองคไ์ดเ้สด็จพระราชดําเนนิอาคารพลังงานวทิยาศาสตร ์ทอดพระเนตรหอ้งปฏบิัตกิาร Transmission 
Electron Microscope และหอ้งปฏบิัตกิารกราฟีน 

• ตอ่มาทรงมพีระราชกระแสให ้ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารศนูยน์าโนเทคโนโลยี
แหง่ชาติ สวทช. ดําเนนิการขยายความรว่มมอืดา้นนาโนเทคโนโลยรีะหวา่งประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหล ีตอ่ไป
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มหาวทิยาลยัซงุกนุกวาน
(SKKU: Sungkyunkwan University) 

Source: http://www.skku.edu/eng/

“…ดว้ยการสนับสนุนของบรษัิทซมัซงุที�มชี ื�อเสยีง
ระดับโลก SKKU ไดก้ลายไปเป็นศนูยก์ลาง
สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมของการศกึษา ความ
รว่มมอืสะทอ้นการเปลี�ยนกระบวนทัศนร์ปูแบบ
การสอนซึ�งเนน้การผนวกความรูพ้ืRนฐาน การวจัิย
ประยกุตแ์ละเนน้สงัคมโลกาภวิฒัน ์ และความ
รว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลัยและอตุสาหกรรม …” 
เป็นสว่นหนึ�งของสารจากอธกิารบด ีจนุ ยอง คมิ
(President Jun Young Kim) 
(http://www.skku.edu/eng/)จนุ ยอง คมิ

อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

SAINT: SKKU Advanced Institute of Nano technology

Graduate of Nano Science 
and Technology

The view of SAINT

1 won = 0.03 บาท
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คร ัbงที" 2 เมื"อวนัที" 28 สงิหาคม 2556 
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร ศน., ศ.นพ.สริฤิกษ์ 
ทรงศวิไิล (ผศน.), ดร.ชฏามาศ ธวุะเศรษฐกลุ (รอง ผพว.) 
และ ดร.อดสิร เตอืนตรานนท ์(นักวจัิยอาวโุส ศอ.) ไดเ้ขา้พบผูบ้รหิาร
ระดับสงูของ SKKU โดย Dr.Hyunsoo Kim, Executive Vice President 
และเยี�ยมชมหอ้งปฏบิตักิารวจัิย

คร ัbงที" 4 เมื"อวนัที" 4 กรกฎาคม 2557
 
คณะผูบ้รหิารจาก ศน. ไดแ้ก ่ศ.นพ.สริฤิกษ์ 
ทรงศวิไิล (ผศน.), ดร.ศริศักดิP  เทพาคํา 
(รอง ผศน.) และ คณุสริธิรรม ณ ระนอง 
(รก. ผอ. สํานักผูอํ้านวยการ) เขา้รว่มประชมุ
กบัคณะผูบ้รหิารของ SKKU ไดแ้ก ่Prof. Ji-
Beom Yoo(Dean,  College of 
Engineering), Prof. Sungjoo Lee (Head, 
Department of Nanotechnology) และ
Ms. Hee Kyoung Kim (Manager, Office 
of College of Engineering) เพื�อตดิตาม
ความคบืหนา้การขยายความรว่มมอื
ดา้นนาโนเทคโนโลยขีองทั Rงสองประเทศคร ัbงที" 3 ระหวา่งวนัที" 15-16 มกราคม 2557 

ศน. ไดเ้ป็นเจา้ภาพจัดการประชมุวชิาการ “Thailand-
SKKU Nanotechnology Workshop” ณ อทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย โดยมผีูเ้ขา้รว่มการสมัมนา 
จํานวน 60 คน

การเจรจาความรว่มมอืระหวา่ง พ.ศ. 2556-2557 (1/2)

คร ัbงที" 1 เมื"อวนัที" 27 พฤษภาคม 2556 คณะผูบ้รหิาร
และนักวจัิยจาก SKKU จํานวน 4 ทา่น นําโดย Prof. Ji-
Beom Yoo, Dean, College of Engineering and Deputy 
Director of SAINT (SKKU Advanced Institute of 
Nanotechnology) ไดเ้ขา้พบประธานคณะกรรมการบรหิาร 
ศน. และ ผศน. และเยี�ยมชมหอ้งปฏบิตักิารวจัิยดว้ย 
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• หนังสอืกราบบงัคมทลูถวายทนุ
• SKKU ยนิดจีะสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยตอ่เดอืน

ใหก้บัผูไ้ดรั้บทนุ Ph.D. Students จํานวน 
600 USD และ Post-Doctoral Fellows 
จํานวน 1,000 USD 

คณุสมบตัผิูส้มคัรทนุปรญิญาเอก
1.สําเร็จการศกึษา ป.ตร ีสาขาวทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรมศาสตรห์รอืแพทยศาสตร ์เกรดเฉลี�ยมากกวา่ 3.00 

หรอื ป.โท เกรดเฉลี�ยมากกวา่ 3.50
2.ผลการทดสอบ TOEFL มากกวา่ 550 คะแนน
คณุสมบตัผิูส้มคัรทนุวจิยัหลงัปรญิญาเอก (Post Doctoral)
1.นักวจัิย คณาจารย ์หรอืผูท้ี�กําลังจะสําเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาเอก 
2.มงีานวจัิยสอดคลอ้งกบัหวัขอ้วจัิยดา้นนาโนเทคโนโลยใีน 3 สาขาที�กําหนด

การเจรจาความรว่มมอืระหวา่ง  พ.ศ. 2556-2557 (2/2)
• SKKU ไดม้หีนังสอืเมื�อวนัที� 27 สงิหาคม พ.ศ. 2557

ทลูเกลา้ฯ ถวายทนุการศกึษาแกนั่กศกึษาใน
พระราชานุเคราะห ์ทางดา้นนาโนเทคโนโลยี
ใน 3 สาขาหลัก ไดแ้ก่
 Graphene
 Supercapacitor
 Three-dimensional printing technology 
ในปี 2560 ผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยซงุกนุกวานเห็นควรให ้
ขยายสาขาวชิามุง่เนน้เพิ�มอกี 5 สาขาวชิา ไดแ้ก่
 Nano-Electronics, Nano-Devices, Nano-Materials, 
Nano-Energy และ Nano-Biology 

• ลักษณะของทนุ (ระยะเวลาความรว่มมอื 4 ปี) 
 Ph.D. Students (จํานวนไมเ่กนิ 5 คนตอ่ปี)
 Post-Doctoral Fellows (จํานวนไมเ่กนิ 5 คนตอ่ปี)

• ดําเนนิการคัดเลอืกผูม้คีณุสมบัตเิหมาะสมในเบืRองตน้
รว่มกนั ระหวา่งคณะกรรมการไทย และ SKKU แลว้นํา
ความกราบบังคมทลูทรงคัดเลอืกในขั Rนสดุทา้ย
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

ผลการคดัเลอืกนกัศกึษาทนุปรญิญาเอก และ นกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก ปี 2561

   ในปีการศกึษา 2560-2561 อยูร่ะหวา่งการเจรจารายละเอยีดเงื�อนไขที�นักศกึษาจะไดรั้บกบัทางมหาวทิยาลยั
ซงุกนุกวาน จงึไมม่กีารคดัเลอืกนักศกึษารับทนุการศกึษาประจําปีการศกึษา 2560 และ 2561

ทนุระดบัปรญิญาเอก ประจําปี 2560-2561 :

ทนุวจิยัหลงัปรญิญาเอก พ.ศ. 2561 : 

• นางสาวสดุารตัน ์อสิระพนาชวีนิ
• ระดบัปรญิญาเอก : ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวสัดศุาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
• ระดบัปรญิญาโท : วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวัสดศุาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
• ระดบัปรญิญาตร ี: วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

• นางสาวอมุาพร ลําดบั
• ระดบัปรญิญาเอก : ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวสัดศุาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
• ระดบัปรญิญาโท : วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวัสดศุาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
• ระดบัปรญิญาตร ี: วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิสป์ระยกุต ์มหาวทิยาลยันเรศวร

 10 ก.ค. 61 ผูบ้รหิาร สวทช. และ
ศนูยน์าโนเทค นํานักวจัิยที�ไดรั้บทนุ
วจัิยหลังปรญิญาเอก มหาวทิยาลัย
ซงุกนุกวาน ประจําปี 2561 กราบ
บังคมทลูลาไปปฏบัิตงิานวจัิยหลัง
ปรญิญาเอก ณ สถาบัน SAINT 
มหาวทิยาลัยซงุกนุกวาน สาธารณรัฐ
เกาหล ี เป็นระยะเวลา 1 ปี 
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การดาํเนนิงาน ปี 2562 :การขยายความรว่มมอืเพื"อการพฒันากําลงัคนดา้นนาโนเทคโนโลยใีนระยะตอ่ไป

11 ก.พ. 62 คณะผูแ้ทนจากมลูนธิฯิ ประกอบดว้ย ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ กรรมการและเลขาธกิาร ดร.ชฎามาศ ธวุะเศรษฐกลุ 
กรรมการและรองเลขาธกิาร พรอ้มดว้ย ดร.วรรณี ฉนิศริกิลุ ผศน. สวทช. และผูบ้รหิารและนักวจัิยจากศนูยน์าโนเทคฯ 
หารอืกบัผูบ้รหิาร SKKU, SAINT สรปุไดด้งันีR 
• ทั Rงสองฝ่ายเห็นชอบยกระดบัความรว่มมอืในการวจัิยระหวา่งศนูยน์าโนเทค สวทช. และ SKKU, SAINT 
• การสง่นักศกึษามาทําปรญิญาเอก โดยนักศกึษาทํางานวจัิยในโครงการที�เป็นความรว่มมอืกนั โดยมอีาจารย์

มหาวทิยาลยัซงุกนุกวาน และนักวจัิยศนูยน์าโนเทค รว่มกนัดแูลนักศกึษา โดยทนุที�จะสนับสนุนการศกึษาของ
นักศกึษา สามารถขอรับจัดสรรจากทนุรัฐบาลไทย ที�กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นผูด้แูลจัดสรรทนุและ
บรหิารโครงการได ้ทั RงนีR ทางมหาวทิยาลยัขอเวลาพจิารณาในประเด็นเรื�องทนุการศกึษา วา่เห็นควรเป็นทนุรัฐบาลไทย 
หรอืมหาวทิยาลยัคงใหท้นุเชน่เดมิ และจะแจง้มาทางมลูนธิติอ่ไป

• นักวจัิยหลงัปรญิญาเอก (Postdoc) ที�ผา่นมาเป็นไปดว้ยด ีแมท้างศนูยน์าโนเทค สวทช. จะไมส่ามารถคดัเลอืกนักวจัิย
มาทําวจัิยหลงัปรญิญาเอกไดค้รบตามจํานวนที�มหาวทิยาลยัแจง้ไว ้ทั RงนีR ทางฝ่ายไทยเสนอใหม้กีารแลกเปลี�ยนใน
ลกัษณะสองทางดว้ย คอืมนัีกศกึษาหรอือาจารย/์นักวจัิยจากมหาวทิยาลยัซงุกนุกวาน ไปทําวจัิยหลงัปรญิญาเอกที�
ศนูยน์าโนเทค สวทช. ดว้ย นอกเหนอืจากที�ทางฝ่ายไทยสง่นักวจัิยมาทําวจัิยหลงัปรญิญาเอกที�มหาวทิยาลยัซงุกนุ
กวานเทา่นัRน

• สาขาความรว่มมอืที�ทั Rงสองฝ่ายสนใจรว่มกนั ประกอบดว้ย Nano-energy, Nano-biology, Nano-electronics, และ 
Quantum information/computer

• ปัจจบุนัมนัีกศกึษาทนุที�กําลงัศกึษาอยูร่วม 7 คน และนักวจัิยหลงัปรญิญาเอกรวม 2 คน จากที�ไดฟั้งการนําเสนอและ
พดูคยุกบันักศกึษาและนักวจัิย ทกุคนมคีวามกา้วหนา้ในงานวจัิยเป็นที�น่าพอใจ และสามารถปรับตวั ใชช้วีติในประเทศ
เกาหลไีดเ้ป็นอยา่งดี ในจํานวนนีR ม ี2 คน ที�คาดวา่จะจบการศกึษาประมาณเดอืนสงิหาคมปีนีR (2562)

นําเสนอความรว่มมอืการสรา้งความร่วมมอืกับสาธารณรัฐ
เกาหลี  เขา้หารือ ฯพณฯ สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ ์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื�อผลักดันความร่วมมอืการ
วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหวา่งประเทศไทยกบัเกาหลใีต ้(11 ก.พ.62 ชว่งคํ�า)

นักเรยีนทนุในระดับปรญิญาเอก และนักวจัิยหลังปรญิญาเอก นําเสนอ
ความกา้วหนา้การวจัิยและพัฒนาใหผู้บ้รหิาร สวทช. และ SKKU รับทราบ 
ความโดดเดน่ทางวชิาการของนักศกึษาปรญิญาเอก 
 บทความเรื�อง “Revealing molecular-level surface redox sites of 

controllably oxidized black phosphorus nanosheets” ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการนานาชาติ Nature Materials โดยนาย ภรูทิัต นาคะ
นเิวศน ์(อาจารยท์ี�ปรกึษา) Prof. Ho Seok Park โดยวารสารทาง
วชิาการรายเดอืน ที�มุง่เนน้นําเสนองานวจัิยในหลากหลายสาขาวชิา 
(สหวทิยาการ) ที�มชี ื�อเสยีงและไดรั้บการยอมรับทั�วโลกมาอยา่ง
ยาวนาน โดยมคีา่ 2-year Impact Factor อยูท่ี� 39.235 และ 5-year 
Impact Factor อยูท่ี� 47.534 (ขอ้มลู ณ วันที� 10 ธันวาคม 2561)
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สรปุ : ความรว่มมอืดา้นนาโนเทคโนโลยกีบัมหาวทิยาลยัซุงกนุกวานแหง่เกาหล ี

• วนัที� 18 เมษายน 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารเีสด็จเยอืนมหาวทิยาลัยซงุกนุกวาน เพื�อสงัเกต
และศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งมหาวทิยาลัยกบับรษัิทซมัซงุ และทรงเสด็จพระราชดําเนนิอาคารพลังงานวทิยาศาสตร ์
ทอดพระเนตรหอ้งปฏบิตักิาร Transmission Electron Microscope และหอ้งปฏบิัตกิารกราฟีน ตอ่มาทรงมพีระราชกระแส
ให ้ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ สวทช. ดําเนนิการขยายความ
รว่มมอืดา้นนาโนเทคโนโลยรีะหวา่งประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหล ีตอ่ไป

•  การเจรจาความรว่มมอืระหวา่ง พ.ศ. 2556-2562

– คร ัbงที" 1 : วนัที" 27 พฤษภาคม 2556 คณะผูบ้รหิารและนักวจัิยจาก SKKU จํานวน 4 ทา่น ไดเ้ขา้พบประธานคณะ
กรรมการบรหิาร ศน. และ ผศน. และเยี�ยมชมหอ้งปฏบิตักิารวจัิยดว้ย 

– คร ัbงที" 2 : วนัที" 28 สงิหาคม 2556 ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร และคณะ ไดเ้ขา้พบ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของ SKKU และเยี�ยมชมหอ้งปฏบิตักิารวจัิย

– คร ัbงที" 3 : วนัที" 15-16 มกราคม 2557 ศน. เป็นเจา้ภาพจัดการประชมุวชิาการ “Thailand-SKKU 
Nanotechnology Workshop” ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย โดยมผีูเ้ขา้รว่มการสมัมนา จํานวน 60 คน

– คร ัbงที" 4 : วนัที" 4 กรกฎาคม 2557 คณะผูบ้รหิารจาก ศน. เขา้รว่มประชมุกบัคณะผูบ้รหิารของ SKKU เพื�อตดิตาม
ความคบืหนา้การขยายความรว่มมอืดา้นนาโนเทคโนโลยขีองทั Rงสองประเทศ

– วนัที" 27 สงิหาคม พ.ศ. 2557 SKKU ไดม้หีนังสอืทลูเกลา้ฯ ถวายทนุการศกึษาแดส่มเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุารเีพื�อพระราชทานทนุแกนั่กศกึษา โดยเป็นทนุการศกึษาดา้นนาโนเทคโนโลย ีใน 3 สาขาหลัก 
ไดแ้ก่ 1) Graphene 2) Supercapacitor 3)Three-dimensional printing technology ขยายสาขาเพิ�มอกี 5 สาขา
ในปี พ.ศ. 2560 ไดแ้ก ่1) Nano-Electronics 2) Nano-Devices  3) Nano-Materials 4) Nano-Energy และ 5) 
Nano-Biology 

– วนัที" 11 กมุภาพนัธุ ์พ.ศ. 2562 : ศ.ดร.ไพรัช. ธชัยพงษ์, ผูบ้รหิาร สวทช. และคณะ รว่มหารอืขยายความรว่มมอื
กบัมหาวทิยาลัยซงุกนุกวาน ในระยะที� 2 เพื�อขยายความรว่มมอืการพัฒนากําลังคนและตอ่ยอดการวจัิยและพัฒนา 
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวัตกรรมดา้นพลังงานนาโน (Nano-Energy) โดย Prof. Sung Joo Lee รอง
ผูอํ้านวยการ และคณะผูบ้รหิาร SAINT รว่มหารอื

• ปัจจบุนั (ปี 2562) มนัีกศกึษาไดรั้บพระราชทานทนุการศกึษาและกําลังศกึษาตอ่ระดับปรญิญาเอกที�มหาวทิยาลัยซงุกนุ
กวานจํานวน 2 รุน่ รวมทั RงสิRน 10 คน อยูร่ะหวา่งกําลังศกึษา 7 คน และลาออกจากการเป็นนักศกึษา 3 คน และนักวจัิยหลัง
ปรญิญาเอกไปทําวจัิยที�มหาวทิยาลัยซงุกนุกวานรวมทั RงสิRน 7 คน กลับมาปฏบิตังิานวจัิยแลว้ 5 คน 

28
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

เร ื"องที" ๖.๕

การคัดเลอืกนักศกึษาเพื�อรับทนุการศกึษาพระราชทาน
ไปศกึษาตอ่ ณ สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีโกลโกโว 
(Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) 

สหพันธรัฐรัสเซยี 
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

การดาํเนนิการคดัเลอืก น.ศ. 
ปีการศกึษา 2562

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารเีสด็จฯ สถาบนัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยสีโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: 
Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซยี เมื�อวันที� 1 ต.ค. 60 

จากนัRนมกีารจัดประชมุโตะ๊กลม ไทย-รัสเซยี (Thai-Russia Roundtable) เรื�อง
ความรว่มมอืดา้นการศกึษาและวจัิย เมื�อวันที� 20 ส.ค. 61 ซึ�งทางคณะผูบ้รหิาร
ของสถาบนัฯ ไดม้โีอกาสเขา้เฝ้าฯ

หลงัจากนัRนสถาบนัฯ ถวายทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโทดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยจํีานวน 3 ทนุ เป็นเวลา 3 ปี (ปีการศกึษา 2562 - 2564) เพื�อ
พระราชทานใหแ้กบ่คุคลที�มคีณุสมบตัเิหมาะสมเขา้ศกึษาที�สถาบนัในระดบั
ปรญิญาโท 

ในปีการศกึษา 2562 สถาบนั Skoltech จะ
ทลูเกลา้ฯ ถวายทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโทใน
สาขาตา่งๆ ไดแ้ก ่

(1) Energy Systems 

(2) Materials Science 

(3) Data Science

โดยทนุดงักลา่ว มหาวทิยาลยัจะสนับสนุนทนุเป็น
เวลา 2 ปี/คน ซึ�งประกอบดว้ย 

- คา่ลงทะเบยีน 

- คา่ใชจ้า่ยรายเดอืน 

- คา่ประกนัสขุภาพและประกนัการเดนิทาง 

- คา่ประกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหต ุ

- และคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางระหวา่งประเทศ
ไทยและสหพันธรัฐรัสเซยี

• สํานักงาน ก.พ. ออกประกาศรับสมัครฯระหวา่งวนัที� 2 ม.ค. 
– 15 ก.พ. 62 

• มผีูส้นใจสมัครรวมทัRงสิRน 53 คน 
• ทางมหาวทิยาลัยจะดําเนนิการคัดกรองเบืRองตน้จากใบสมัคร

และหลักฐานประกอบการสมัคร เพื�อออกประกาศรายชื�อผูม้ี
สทิธสิอบสมัภาษณ์

• จะดําเนนิการสอบสมัภาษณ์ในวันที� 31 มนีาคม 2562 โดยมี
ผูแ้ทนของสถาบันเดนิทางมารว่มสมัภาษณ์ดว้ย

ความเป็นมา
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1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

เร ื#องที# ๗.๑
 โครงการวจิยัข ั.วโลกใต้

ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื"อ
 ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

2การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

ทําไมนกัวทิยาศาสตรจ์งึสนใจการวจิยั
ที#แอนตารก์ตกิ

● เป็นพื&นที"บนผวิโลกที"แยกจากทวปีอื"น หา่งไกล 
หนาวเย็น ปราศจากมนุษยท์ี"อาศยัอยา่งถาวรจงึมี
สภาพแวดลอ้มที"บรสิทุธิ7ที"สดุของโลก เหมาะกบั
การคน้ควา้วจัิยทางวทิยาศาสตร์

● ปัจจบุนั นักวทิยาศาสตรจ์ากทั"วโลกตา่งก็
เดนิทางไปทวปีแอนตารก์ตกิ เพื"อศกึษาเกี"ยวกบั 
บรรยากาศ ดาราศาสตรฟิ์สกิส ์วทิยาศาสตรท์าง
ทะเล ธรณีวทิยา นเิวศวทิยา และอื"น ๆ อกีมาก

Source:Alex Bernasconi’s 'Blue Ice‘

● สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ไดเ้สด็จเยอืนทวปีแอนตารก์ตกิ เมื"อพฤศจกิายน 
พ.ศ. 2536 จงึทรงเป็นคนไทยคนแรกที"เดนิทาง
ไปยังทวปีแอนตารก์ตกิ 

● ทรงพระราชนพินธห์นังสอื “แอนตารก์ตกิา : หนาว
หนา้รอ้น” ซึ"งเป็นบนัทกึการเดนิทางเยอืนประเทศ
นวิซแีลนด ์และทวปีแอนตารก์ตกิ หรอืขั &วโลกใต ้
ที"ทรงขนานนามวา่ “การผจญภยัครั &งยิ"งใหญข่อง
ขา้พเจา้” ดว้ย

ประเทศไทยกบัแอนตารต์กิ

ความรว่มมอืกบัญี#ปุ่ นกอ่นโครงการพระราชดาํรฯิ
● ดร.วรณพ วยิกาญจน ์จากจฬุาฯ 

เป็นคนไทยคนที" 2 ที"เดนิทางไป
แอนตารก์ตกิในปี พ.ศ. 2547-2548

● ดร.สชุนา ชวนชิย ์จากจฬุาฯ 
เป็นคนไทยคนที" 3 ที"เดนิทางไป
แอนตารก์ตกิ ในปี พ.ศ. 2552-2553 หนังสอืภาพ Polar Harmony โดย 

วรณพ วยิกาญจน ์และ สชุนา ชวนชิย์

http://dev1.bfn.eu/

● ทวปีที"อยูล่อ้มรอบขั &วโลกใต ้ครอบคลมุพื&นที"ราว 
5 ลา้นตารางไมล ์ใตเ้สน้แวง 60° ใต ้

● พื&นที"เกอืบทั &งหมดปกคลมุดว้ยนํ&าแข็งตลอดปี
● 7 ประเทศ ตา่งอา้งสทิธิ7ประมาณ 3/4 เหนอืทวปีนี&
● หลังการลงนามใน “สนธสิญัญาอารก์ตกิ” ในปี

ค.ศ. 1959 การอา้งสทิธิ7นี&ไดถ้กูตรงึไวใ้นทํานอง
วา่หา้มปฎเิสธ (deny) การเขา้ถงึดนิแดนใตเ้สน้
แวง 60° ใต ้ และหา้มมกีจิกรรมทางทหารใด ๆ 
ในเขตดงักลา่ว  

● แผนที"แสดง 7 ประเทศที"อา้งสทิธิ7นั &น ม ี3 ประเทศ
ที"อา้งสทิธิ7ในพื&นททีบัซอ้นกัน

โครงการข ั.วโลกใต้

แผนที"อา้งสทิธิ7ของ 7 ประเทศ (ม ี3 ประเทศที"ทับซอ้นกนั)

แอนตารก์ตกิคอือะไรอยูท่ ี#ไหน?
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3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีไดเ้สด็จเยอืนทวปีแอน
ตารก์ตกิ เมื"อพฤศจกิายน พ.ศ. 2536 
จงึทรงเป็นคนไทยคนแรกที"เดนิทางไป
ยังทวปีแอนตารก์ตกิ

• ในปี 2561 จงึครบ 25 ปีของเสด็จ
เยอืนแอนตารก์ตกิ

• มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศฯ รว่มกบั
สมาคมวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถัมภ ์จงึจัดเฉลมิพระ
เกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราช
ดําเนนิเยอืนแอนตารก์ตกิา (ขั &วโลก
ใต)้ ครบ 25 ปี ภายในงาน การประชมุ
วชิาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ประเทศไทย ครั &งที" 44

• ทรงปาฐกถาเกี"ยวกบัการเสด็จพระราช
ดําเนนิเยอืนแอนตารก์ตกิ และแนว
พระราชดํารดิา้นวทิยาศาสตรข์ั &วโลก

• Dr.  Yang Huigen จาก Polar 
Research Institute of Chinaไดรั้บ
เชญิใหเ้ป็น Plenary Speaker 
บรรยายภาพรวมของการวจัิยที"ขั &วโลก
ของประเทศเอเชยี 

มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํรฯิ รว่มกบั สมาคมวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทยรว่ม ฉลอง 
25 ปีของการเสด็จเยอืนแอนตารต์กิในงานประชุมวชิาการคร ั.งที#44ประจําปี61(29-31 ต.ค. 61)(1/3)

• บา่ยวันที" 29 ตลุาคม 2561มกีารจัด Special Session: Polar Research
• มผีูแ้ทนจากประเทศจนี (Dr. Huigen Yang) ญี"ปุ่ น (Dr. Satoshi Imura) เกาหล ี(Dr. Hyoung Chul Shin) นอรเ์วย ์(Dr. Kim 

Holmen) และไทย (ดร. วรณพ วยิกาญจน)์ไดรั้บเชญิใหม้าบรรยายเกี"ยวกบัภาพรวมของงานวจัิยที"ขั &วโลกของแตล่ะประเทศ

Dr.Yang Huigen

ภาพจากทรงบรรยาย

4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

วนัที" 30 ตลุาคม 2561 9...-10.30 ?? Thai Antarctic-
Arctic Expedition Session

4

มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํรฯิ รว่มกบั สมาคมวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทยรว่ม ฉลอง 
25 ปีของการเสด็จเยอืนแอนตารต์กิในงานประชุมวชิาการคร ั.งที#44ประจําปี61(29-31 ต.ค. 61)(2/3)

นทิรรศการ
● นทิรรศการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จเยอืนทวปีแอนตารก์ตกิ 
เมื"อพฤศจกิายน พ.ศ. 2536 
● นทิรรการงานวจัิยที"ประเทศไทยทํารว่มกับประเทศจนี ญี"ปุ่ น เกาหล ีและนอรเ์วย ์
● นทิรรศการการวจัิยของคณะนักวจัิยไทยที"ไปสํารวจที"อารก์ตกิ และแอนตารก์ตกิ

ประเทศจนีได้
มอบของเพื#อ
จดัแสดงใน
นทิรรศการ คอื
● เพนกวนิ
● หนิอกุาบาต
● เรอืตดันํ&า

แข็งจําลอง

สมัมนา”Thai Antarctic-Arctic Expedition Session”
● 9:00-10:30น. 30 ตลุาคม 
● นักวจัิยที"เคยไปที"แอนตารก์ตกิไดข้ึ&นมาเลา่แลกเปลี"ยน

ประสบการณ์ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุ และนักเรยีนที"มาจาก
โรงเรยีนตา่งๆ

● มผีูเ้ขา้รว่มประชมุมากกวา่ 100 คน
● นอกจากนี& ยังมผีลงานวจัิยที"ทําหรอืเก็บขอ้มลูที"แอนตาร์

กตกิไดนํ้ามาเสนอรว่มดว้ย
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5การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

การถวายพื.นที#วจิยัที#สถานเีกรทวอลลแ์ละการลงนาม MoU ดา้นวทิยาศาสตรข์ ั.วโลก
ระหวา่ง NSTDA กบั CAA

สวทช. ลงนาม MOU กบั CAA เกี#ยวกบัการวจิยัข ั.วโลก

สาระสําคญั/ขอบเขตของความรว่มมอื
● เสรมิสรา้งความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรข์ั &วโลก 

รวมถงึ ดา้นการเปลี"ยนแปลงสภาพทางภมูอิากาศ
เทคโนโลยชีวีภาพ และ space weather

● ดําเนนิการโดยคํานงึถงึสนธสิญัญาแอนตารก์ตกิ
● กจิกรรมความรว่มมอื

● แลกเปลี"ยนขอ้มลูเพื"อสนับสนุนงานวจัิย และการศกึษาดา้นขั &ว
โลก

● สง่เสรมิการแลกเปลี"ยนบคุลากร
● ใหนั้กวทิยาศาสตรข์องประเทศไทยเขา้รว่มกับคณะสํารวจ

ทวปีแอนตารก์ตกิแหง่จนี
● รักษาสิ"งแวดลอ้มในบรเิวณแอนตารก์ตกิ

● สวทช. ประสานงานกบัมหาวทิยาลัย / สถาบนัวจัิยของไทย
เพื"อคดัเลอืกนักวทิยาศาสตรร์ว่มเดนิทางไปกับคณะสํารวจฯ

● รายละเอยีดของกจิกรรมตามความรว่มมอื จัดทําเป็น Project 
Agreement 

• MoU มรีะยะเวลา ระหวา่ง 30 ก.ค. 
56 – 29 ก.ค. 61 (5 ปี)

• เนื"องจากปี 61 ประเทศจนีมกีารปรับ
โครงสรา้งหน่วยงานของรัฐ จงึยังไม่
สามารถลงนามตอ่อาย ุMoU ได ้

• แตป่ระเทศจนี จะยังสนับสนุนให ้
นักวทิยาศาสตรไ์ทยเดนิทางไป
ศกึษาที"ขั &วโลกใต ้ตามที"เคย
ดําเนนิการมา

• จะสามารถลงนามตอ่อายไุด ้ปี 2562

การประชุมเจรจาความรว่มมอืกบั State Oceanic 
Administration (SOA) ดา้นวทิยาศาสตรข์ ั.วโลก วนัที# 4 
เมษายน 2561 ณ SOA

จากการประชมุเจรจาความรว่มมอืดงักลา่ว นําไปสูก่ารดําเนนิการ
ดงันี&
• สามารถจัดพธิลีงนาม MoU ระหวา่ง สวทช. และ CAA ฉบบัตอ่

อายไุดใ้นวนัที 4 เมษายน 2562 ระหวา่งการเสด็จฯ เยอืน
ประเทศจนี

• ประเทศจนี โดย CAA จะถวายพื&นที"หอ้งทํางานในสถานวีจัิยเก
รทวอลล ์เพื"อใหนั้กวจัิยไทยที"เดนิทางไปปฏบิตังิานวจัิย ใช ้
ประโยชนไ์ด ้โดยจะมพีธิถีวายป้ายชื"อหอ้งทํางานดงักลา่ว ใน
วนัที" 4 เมษายน 2562 เชน่กนั

• หอ้งดงักลา่วชื"อ “China-Thailand HRH Princess 

Maha Chakri Sirindhorn Antarctic Joint 
Laboratory”  ภาษาจนี ชื"อ “中泰诗琳通公主南极联合
实验室”

6การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

Stainless Steel ขนาด100ซม.x40ซม.เพื"อทรงเลอืก (a) ภาษาจนีและไทย(b)ภาษาจนี ไทยและองักฤษ

1.

2.

3.

4.
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7การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

Antarctic Joint Laboratory @ Great Wall

8การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

นกัวชิาการที#เดนิทางไปแอนตารก์ตกิ (เพื#อการศกึษา/วจิยั)

ลําดบั พระนามและรายนาม เดอืน
พ.ศ. สถานที# หมายเหตุ

กอ่นมโีครงการวจิยัข ั.วโลกตามพระราชดาํรฯิ (รวม 1 พระองค ์2 คน)

1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุารี

พ.ย. 36 • ประทับ ณ สกอตตเ์บส (Scott Base) ของนวิซแีลนด์
• ทรงเยี"ยมสถานวีจัิยแม็คเมอรโ์ด (McMurdo Station) 

ของสหรัฐอเมรกิา

2 ดร. วรณพ วยิกาญจน์ (Marine Biology) พ.ย. 47 สถานวีจัิยโชวว์ะ (Syowa Station) ญี"ปุ่ น NIPR: National Institute 
of Polar Research
คณะสํารวจ JARE-46

3 ผศ.ดร. สชุนา ชวนชิย์ (Marine Biology) พ.ย. 52 สถานวีจัิยโชวว์ะ (Syowa Station) ญี"ปุ่ น NIPR
คณะสํารวจ JARE-51

หลงัมโีครงการวจิยัข ั.วโลกตามพระราชดาํรฯิ (รวม 11 คน)

4
(2 คน)

รศ.ดร. สชุนา ชวนชิย์ (Marine Biology)
ผศ.ดร. อรฤทัย ภญิญาคง (Microbiology)

ม.ค. 57 สถานวีจัิยเกรทวอลล ์(Great Wall Station) จนี คณะสํารวจ CHINARE-30

5 ผศ.ดร. อนุกลู บรูณประทปีรัตน์ (Physical 
Oceanography)

ม.ค. 58 เรอื Xuelong
และ สถานวีจัิยจงซาน (Zhong Zhan Station) จนี

คณะสํารวจ CHINARE-31

6
(2 คน)

รศ.ดร. ศวิัช พงษ์เพยีจันทร์ (Pollution)
ดร. ปฐพร เกื&อนุย้ (Marine Biology)

ม.ค. 59 สถานวีจัิยเกรทวอลล ์(Great Wall Station) จนี คณะสํารวจ CHINARE-32

7 อ.ดร.ประหยดั นันทศลี (Geology) พ.ย. 59 สถานวีจัิยโชวว์ะ (Syowa Station) ญี"ปุ่ น คณะสํารวจ JARE-58

8
(2 คน)

ผศ.ดร. ฐาสณีิย์ เจรญิฐติรัิตน์ (Geology)
รศ.ดร. พษิณุพงศ ์กาญจนพยนต ์(Geology)

ม.ค. 60 สถานวีจัิยเกรทวอลล ์(Great Wall Station) จนี คณะสํารวจ CHINARE-33

9 น.ส. พรธภิา  เลอืดนักรบ (Fishery) ธ.ค. 60 ในน่านนํ&าเขตทวปีแอนตารก์ตกิ เรอืสํารวจ R/V Unitaka
Maru ของญี"ปุ่ น

10
(2 คน)

ดร. ธทีัต เจรญิกาลัญ�ตูา (Geodesy)
พ.ท. ผศ.ดร. กติตภิพ พรหมด ี(Geoldesy)

ม.ค. 61 สถานวีจัิยเกรทวอลล ์(Great Wall Station) จนี คณะสํารวจ CHINARE-34

อื#นๆ: ดร. ปทัม ์วงษป์าน จาการศกึษาจาก ภาควชิาฟิสกิส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัโอตาโก 
ดะเนดนิ นวิซแีลนด์
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9การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

นก้วจิยัปี61:อ.ดร. ธทีตั เจรญิกาลญัoู
ตาและพ.ท. ผศ.ดร. กติตภิพ พรหมดี
(รุน่ที# 5 พ.ศ. 2561 CHINARE-34)

เขา้เฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพื"อกราบบงัคมทลูลา
กอ่นออกเดนิทางไปวจัิยรว่มกบั CHINARE-34 (22 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

การศกึษา (1) ตดิตั &งเครื"องรับที"สถานจํีานวน 
7 จดุ เพื"อรับขอ้มลูของคณุสมบตัขิองชั &น
บรรยากาศ (2) นําขอ้มลูมาศกึษาการระคาย
ระเหยของไอนํ&าและธารนํ&าแข็ง

การศกึษา (1) ตดิตั &งเครื"องรับที"สถานจํีานวน 
7 จดุ เพื"อรับขอ้มลูของคณุสมบตัขิองชั &น
บรรยากาศ (2) นําขอ้มลูมาศกึษาการระคาย
ระเหยของไอนํ&าและธารนํ&าแข็ง

หวัขอ้:การเปลี"ยนแปลงดา้นสิ"งแวดลอ้มและปรากฎการณ์ดา้นบรรยากาศโดยใชร้ะบบนําทาง
ดว้ยดาวเทยีม (Environmental change and atmospheric phenomena in Antarctica 

using GNSS) 

กจิกรรมการเผย แพรค่วามรู ้และสรา้งแรง
บันดาลใจเกี"ยวกบัวทิยาศาสตรข์ั &วโลก

พ.ท. ผศ.ดร. 
กติตภิพ 
พรหมดี
บรรยายที"รร.
นายรอ้ยจปร.

ดร.ธทัีตบรรยายใหก้ับโรงเรยีนและ
มหาวทิยาลัยตา่งๆ ออกรายการวทิยจุฬุาฯ 
รายการโทรทัศน ์และเขา้รว่มประชมุวชิาการใน
ตา่งประเทศ 

10การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

นกัวจิยัแอนตารก์ตกิปี61:น.ส. พรธภิา  เลอืด
นกัรบ (เรอืสํารวจ R/V Unitaka Maru)

เขา้เฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพื"อกราบบังคมทลูลา
กอ่นออกเดนิทางไปวจัิยรว่มกับ CHINARE-34 (22 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

กจิกรรมการเผยแพรค่วามรู ้และสรา้งแรงบันดาลใจเกี"ยวกบัวทิยาศาสตรข์ั &วโลก

บรรยายใหก้ับมหาวทิยาลัยตา่งๆ  
และจัดโปสเตอรเ์กี"ยว กับการ
สํารวจในการประชมุตา่งๆ 10

หวัขอ้:การกระจายของพลาสตกิขนาดเล็ก (microplastics)ในน่านนํ&าเขตทวปีแอนตารก์ตกิ

การศกึษา ทําการเก็บตัวอยา่งนํ&าในบรเิวณน่านนํ&าเขตทวปีแอนตารก์ตกิ (Southern 
Ocean)  เพื"อตรวจสอบหาขยะพลาสตกิขนาดเล็ก
การศกึษา ทําการเก็บตัวอยา่งนํ&าในบรเิวณน่านนํ&าเขตทวปีแอนตารก์ตกิ (Southern 
Ocean)  เพื"อตรวจสอบหาขยะพลาสตกิขนาดเล็ก
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11การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

กจิกรรมปี 2561: รศ.ดร. สชุนา ชวนชิย ์และ รศ.ดร. อรฤทยั ภญิญาคง (รุน่ที# 1 พ.ศ.2557 CHINARE-30)

การบรรยายสรา้งแรงบันดาลใจในการศกึษาวจัิยที"แอนตารก์ตกิใหก้ับ
โรงเรยีน มหาวทิยาลัย คา่ยผูนํ้าเยาวชนวทิยาศาสตร ์ในประเทศ 
มากกวา่ 12 แหง่  รวมทั&งใหส้มัภาษณ์สื"อเกี"ยวกับเรื"องขั &วโลกและการ
เปลี"ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

การบรรยายสรา้งแรงบันดาลใจในการศกึษาวจัิยที"แอนตารก์ตกิใหก้ับ
โรงเรยีน มหาวทิยาลัย คา่ยผูนํ้าเยาวชนวทิยาศาสตร ์ในประเทศ 
มากกวา่ 12 แหง่  รวมทั&งใหส้มัภาษณ์สื"อเกี"ยวกับเรื"องขั &วโลกและการ
เปลี"ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

กจิกรรมวชิาการการ เผยแพรค่วามรู ้ และสรา้งแรงบนัดาลใจเกี#ยวกบัวทิยาศาสตรข์ ั.วโลก

รับรางวลั “Explorer Award 2018”
จาก National Geographic 
Magazine ในเรื"องการทําวจัิยที"
อารก์ตกิและแอนตารก์ตกิ ในเดอืน 
สงิหาคม 2561 11

12การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

กจิกรรมปี61:Annual General Meeting 2018 of the Asian Forum for Polar Sciences (AFoPS
2018) ณ เซี#ยะเหมนิ สาธารณประชาชนจนี (10 – 12 กนัยายน พ.ศ. 2561 )

รศ. ดร. วรณพ วยิกาญจน์ และคณะรวมทั &งสิ&น 7 ทา่น เขา้
รว่มการประชมุประจําปี 2018 ของประเทศสมาชกิ AFoPS

ในฐานะผูแ้ทนประเทศไทย 

● Asian Forum for Polar Sciences (AFoPS) 
เป็นองคก์รเอ็นจโีอ (NGO) กอ่ตั &งขึ&นเมื"อปี ค.ศ. 2004 

● สนับสนุนใหเ้กดิความรว่มมอืสําหรับความกา้วหนา้ 
ดา้นวทิยาศาสตรข์ั &วโลกระหวา่งประเทศในภมูภิาค
เอเชยี

● ปัจจบุนั (ค.ศ. 2018) AFoPS ประกอบดว้ยประเทศ
สมาชกิ 6 ประเทศ ไดแ้ก ่จนี, ญี#ปุ่ น, เกาหลใีต,้ 
อนิเดยี, มาเลเซยี และ ไทย

● มปีระเทศสงัเกตการณ์ 3 ประเทศ ไดแ้ก ่อนิโดนเีซยี 
ฟิลปิปินส ์และเวยีดนาม

● ประธานปัจจบุันของ AFoPS คอื Dr. Takuji
Nakamura)  ผูอํ้านวยการสถาบนัวจัิยขั &วโลกแหง่
ประเทศญี"ปุ่ น (National Institute of Polar 
Research, Japan, NIPR ) มวีาระ 2 ปี ระหวา่งปี 
ค.ศ. 2018–2020 12

รศ. ดร. วรณพ รายงานสรปุการดําเนนิงานเกี"ยว กบัวทิยาศาสตรข์ั &วโลก
ของไทย ในชว่งปี 2017–2018 

รศ. ดร. วรณพ รายงานสรปุการดําเนนิงานเกี"ยว กบัวทิยาศาสตรข์ั &วโลก
ของไทย ในชว่งปี 2017–2018 
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13การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

กจิกรรมปี 61:การเขา้เป็น Associate Member ของ Scientific Committee on Antarctic 
Research (SCAR)และการประชมุ SCAR 2018 ที"เมอืงดาวอส วันที" 15 – 27 มถินุายน 2561

สมาชกิม ี3 ประเภท: สมาชกิเต็มรปูแบบ (Full Members) สมาชกิจากสหพันธ ์ICSU (ICSU Scientific Unions Members) 
และสมาชกิสมทบ (Associate Members)

 สมาชกิเต็มรปูแบบหมายถงึประเทศที"มโีปรแกรมวจัิยประจําในแอนตารก์ตกิปัจจบุนัมี 33 ประเทศ
 สมาชกิจากสหพนัธ์ ICSU หมายถงึประเทศที"เป็นสมาชกิ ICSU ที"สนใจงานวจัิยในแอนตารต์กิปัจจบุนัม ี9 ประเทศ
 สมาชกิสมทบหมายถงึประเทศที"ยงัมไิดม้โีปรแกรมวจัิยอสิระหรอืกําลงัวางแผนวจัิยในอนาคตปัจจบุนัมี 10 ประเทศ
 นอกจากนี&ยังมสีมาชกิกติตมิศกัดิ7ซ ึ"งหมายถงึบคุคลที"ในหลายปีที"ผา่นมาไดใ้หก้ารสนับสนุนSCAR และงานวจัิย

วทิยาศาสตรใ์นแอนตารก์ตกิอยา่งเดน่ชดัตา่งจากผูอ้ ื"น

การประชมุครั &งตอ่ไป: SCAR2020, Hobart, Australia from 31 July - 11 August 2020 

• สํานักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) ในฐานะสมาชกิ International 
Council of Science (ICSU) รับรองให ้สดร.เป็นผูแ้ทนประเทศไทยเขา้เป็น
สมาชกิของ SCAR

• สดร. เขา้รว่มประชมุ SCAR Delegates Meeting ณ กรงุกวัลาลัมเปอร์ มาเลเซยี 
เมื"อ 29-30 สงิหาคม 2559 ไดเ้สนอขอ้มลูการดําเนนิงานวทิยาศาสตรข์ั &วโลกตาม
พระราชดํารฯิ และความจํานงเขา้เป็นสมาชกิแบบ Associate Member กบั 
SCAR โดย สดร. เป็นผูแ้ทนประเทศไทย ณ ขณะนั&น มตทิี"ประชมุเห็นชอบ คา่
สมาชกิ 6,000 us$/ปี

• ในปัจจบุนั ผูแ้ทนคอื คณะกรรมการภาควีทิยาศาสตรข์ั &วโลก ประเทศไทย
• ผูแ้ทนไทยที"เขา้ประชมุ: ดร.วรณพ วยิกาญจน ์(จฬุา) ดร. สชุนา ชวนชิย ์(จฬุา)

14การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

กจิกรรมปี62: นกัวจิยัไทยที#จะเดนิทางไปรว่มวจิยักบัคณะสํารวจแอนตารก์ตกิแหง่จนี คร ั.งที# 35 
(CHINARE-35: 35th Chinese Antarctic Research Expedition , 2019)

กาํหนดการเดนิทาง: ประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์2562
หวัขอ้วจิยั:การเปลี"ยนแปลงดา้นสิ"งแวดลอ้มและปรากฏการณ์ดา้นบรรยากาศโดยใชร้ะบบนําทางดว้ยดาวเทยีม(Environmental change and 
atmospheric phenomena in Antarctic using GNSS) สาขาวจิยั: Astronomy  สถานที#เก็บขอ้มลู/วจิยั: บนเรอื Xuelong ระหวา่งเดนิทางจาก 
Zhongshan Station ทวปีแอนตารก์ตกิ ถงึเมอืงเซี"ยงไฮ ้ โดยเก็บขอ้มลูตามละตจิดู
*จําเป็นตอ้งเลอืนไปปี2520เพราะเรอื Xue Long ชนภเูขานํ .าแข็งตอ้งทาํการซอ่มแซม

นายพงษ์พจิติร ชวนรักษาสตัย์
สถานบันวจัิยดาราศาสตรแ์หง่ชาติ

วตัถปุระสงค:์ เพื"อศกึษาและตรวจวดันวิตรอน และอนุภาคที"มพีลงังานสงูที"ผา่นเขา้มาในชั &น
บรรยากาศโลก โดยการสํารวจตดัขา้มละตจิดูเพื"อใหไ้ดข้อ้มลูครอบคลมุปรมิาณรังสคีอสมกิที"มี
ระดบัพลงังานตา่งๆ โดยใชอ้ปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ี"ไดรั้บการพฒันาขึ&นมาใหมสํ่าหรับชา้งแวน

• Collision happened in Amundsen 
Sea, breaking the ship’s mast and 
leaving 250 tonnes of snow and 
iceberg  piled up on its prow and 
front deck.

South China Morning Post 
(PUBLISHED : Tuesday, 22 January, 
2019, 9:46pm UPDATED : 
Wednesday, 23 January, 2019, 
2:52pm)

Chinese polar research ship Snow 
Dragon hits iceberg in Antarctica
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15การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีไดเ้สด็จเยอืนทวปีแอนตารก์ตกิในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2536 ทรงเป็นคนไทยคนแรกที"
เดนิทางไปยังทวปีแอนตารก์ตกิ

2. พระองคม์พีระราชดํารวิา่ ควรจะสง่คนไทยไปศกึษาวจัิยที"ขั &วโลกใต ้จงึไดเ้สด็จเยอืนสํานักงานบรหิารกจิการทางทะเล (SOA: State Oceanic 
Administration) สํานักบรหิารอารก์ตกิและแอนตารก์ตกิแหง่จนี (CAA: Chinese Arctic and Antarctic Administration) และสถาบันวจัิยขั &วโลก
แหง่จนี (PRIC: Polar Research Institute of China) เมื"อเดอืนเมษายน พ.ศ. 2556

3. สวทช. ไดส้นองพระราชดํารแิละลงนามในขอ้ตกลงความรว่มมอื (MoU) กับ CAA เมื"อวนัที" 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

4. มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารฯิ รว่มกับ สมาคมวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทยรว่ม ฉลอง 25 ปีของการเสด็จเยอืนแอนตารต์กิใน
งานประชมุวชิาการครั&งที" 44 ประจําปี 61 (29-31 ต.ค. 61) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงปาถกฐาพเิศษ เกี"ยวกับ
การเสด็จเยอืนแอนตารก์ตกิา และทอดพระเนตรนทิรรศการโครงการวจัิยขั &วโลกตามพระราชดํารฯิ ในงาน นอกจากนี& ยังมนัีกวทิยาศาสตรข์ั &วโลก
จากประเทศตา่งๆ มารว่มบรรยายเกี"ยวกับวทิยาศาสตรข์ั &วโลก รวมทั&ง นักวจัิยไทยมกีารถา่ยทอดประสบการณ์ และสรา้งแรงบันดาลใจแกเ่ยาวชน 
ที"มคีวามสนใจเรื"องขั &วโลกและสิ"งแวดลอ้มดว้ย

5. นักวทิยาศาสตรไ์ทยที"เดนิทางไปทวปีแอนตารก์ตกิ ภายใตโ้ครงการวจัิยขั &วโลกตามพระราชดํารฯิ ระหวา่งปี พ.ศ. 2557 - 2561 มจํีานวน 11 คน 
เป็นนักวทิยาศาสตรท์ี"เดนิทางไปกับคณะสํารวจของประเทศจนี 9 คน และคณะสํารวจของประเทศญี"ปุ่ น 2 คน นอกจากนี&ยังมอีดตีผูแ้ทนประเทศ
ไทยเขา้รว่มประชมุฯ ลนิเดา ซึ"งกําลังศกึษาระดับปรญิญาเอกเกี"ยวกับวทิยาศาสตรข์ั &วโลกที"ประเทศนวิซแีลนดอ์กี 1 คน

6. หลังกลับมาแลว้นักวทิยาศาสตรไ์ทยทั&งหลายก็ยังทํางานวจัิยเกี"ยวกับขั &วโลกใตต้อ่เนื"องรวมทั&งเผยแพรใ่หส้งัคมทราบผา่นสื"อมวลชน ตพีมิพ์
บทความวชิาการลงในวารสารนานาชาต ิรวมทั&งบรรยายเพื"อสรา้งแรงบันดาลใจใหแ้กเ่ยาวชนรุน่หลังใหม้คีวามสนใจเกี"ยวกับวทิยาศาสตร ์
ส ิ"งแวดลอ้ม และการศกึษาวจัิยที"บรเิวณขั &วโลกอกีดว้ย

7. ในปี พ.ศ. 2562 จะมนัีกวจัิยไทยที"รว่มเดนิทางไปกับคณะสํารวจของจนีครั&งที" 35 จํานวน 1 คน คอื นายพงษ์พจิติร ชวนรักษาสตัย์ สถาบันวจัิย
ดาราศาสตรแ์หง่ชาติ โดยไปศกึษาวจัิยในสาขา Astronomy ในเรื"อง การเปลี"ยนแปลงดา้นสิ"งแวดลอ้มและปรากฏการณ์ดา้นบรรยากาศโดยใช ้
ระบบนําทางดว้ยดาวเทยีม(Environmental change and atmospheric phenomena in Antarctic using GNSS)แตต่อ้งเลอืน่ไปเพราะเรอืXue
Longชนภขํู&าแข็ง

8. รศ. ดร. วรณพ วยิกาญจน์ และคณะรวมทั&งสิ&น 7 ทา่น เขา้รว่มการประชมุประจําปี 2018 ของประเทศสมาชกิ AFoPS ในฐานะผูแ้ทนประเทศไทย 
ณ เซี"ยเหมนิ สาธารณประชาชนจนี ระหวา่งวนัที" 10 – 12 ก.ย. 61

9. รศ.ดร.วรณพฯ และ รศ.ดร.สชุนาฯ ในฐานะผูแ้ทนประเทศไทยการเขา้รว่มประชมุ SCAR 2018 ที"เมอืงดาวอส วนัที" 15 – 27 มถินุายน 2561

สรปุ
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1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

เร ื#องที# ๗.๒ 
ความรว่มมอืข ั/วโลกเหนอืกบัประเทศนอรเ์วย์

ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื"อ
๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

2การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

66° 33’ เหนอื

● อารก์ตกิ (Arctic) เป็นบรเิวณที"อยูเ่หนอืสดุของโลก ประกอบดว้ย มหาสมทุร
อารก์ตกิ บางสว่นของอลาสกา (สหรัฐอเมรกิา) แคนาดา ฟินแลนด์ กรนีแลนด ์
(เดนมารก์) ไอซแ์ลนด์ นอรเ์วย ์รัสเซยี และสวเีดน

● นักวทิยาศาสตรใ์หน้ยิามที"ตา่งกันไปของอารก์ตกิวา่
 บรเิวณที"อยูเ่หนอืเสน้แลตตจิดู 66° 33’ เหนอื (เสน้ประสนํี@าเงนิในภาพ)
 บรเิวณเหนอื เสน้ตน้ไมอ้ารก์ตกิ (arctic tree line) (เสน้สเีขยีวในภาพ)

ซึ"งภมูทัิศนเ์ป็นนํ@าแข็งมตีน้ไมเ้ตี@ยและไลเคน
 บรเิวณซึ"งอณุหภมูกิลางวนัในฤดรูอ้นเฉลี"ยไมเ่กนิ 10 องศาเซลเซยีส หรอื 

50 องศาฟาเร็นไฮต ์(เสน้สแีดงในภาพ)
(https://nsidc.org/cryosphere/arctic-meteorology/arctic.html)

1.1 อารก์ตกิหมายถงึที#ไหน?

1.2 อารก์ตกิสําคญัอยา่งไร? (http://www.sams.ac.uk)

● ทะเลและมหาสมทุรเขตอารก์ตกิมบีทบาทสําคัญตอ่สภาวะโลกรอ้น ซึ"งมอีทิธพิล
ตอ่สภาพภมูอิากาศมหาสมทุรและวฏัจักรชวีเคมใีนบรเิวณอื"นนอกเขตอารก์ตกิ

● อารก์ตกิเป็นที"อยูข่องสิ"งมชีวีติตา่งจากที"อื"น เพราะมันสามารถปรับตนเองใหเ้ขา้กับ
สภาพอณุหภมูแิละความเค็มสดุโตง่ เหมาะสําหรับศกึษาดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ

● ระบบนเิวศนเ์ชงิสมทุรศาสตรข์องอารก์ตกิที"ปรับไปกบัการเปลี"ยนแปลง
สภาพแวดลอ้มและมลพษิ ทําใหเ้กดิการสญูเสยีและเปลี"ยนแปลงสายพันธุ ์สง่ผล
กระทบตอ่การประมงในตอนเหนอืของโลก

● เชงิเศรษฐศาสตรนั์@น อารก์ตกิกําลังเผชญิกับทั@งโอกาสและภัยคกุคามเนื"องจาก
การลดลงของนํ@าแข็งตามฤดกูาล จงึเป็นที"สนใจของการคน้หาทรัพยากรและการ
เดนิเรอืผา่นชั @วโลก

● ขนาดและอัตราการเปลี"ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มในอารก์ตกิสงูกวา่ในเขตอื"นใด
ของโลก

Persistent organic pollutants 

(POPs)  routes to the Arctic 

Aurora study
http://www.slideshare.net/ctremb02/presentation-2-35566526

1.อารก์ตกิ

2
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3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

2.การเสด็จเยอืนขั @วโลกเหนอืของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุารแีละความรว่มมอืตามพระราชดํารฯิ

● ระหวา่งวนัที" 12-15 มนีาคม พ.ศ. 2556 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
เสด็จเยอืนหมูเ่กาะสวาลบารด์ (Svalbard) 

● ทรงทอดพระเนตรคลงัเก็บเมล็ดพันธุพ์ชืโลก พพิธิภัณฑ์
สวาลบารด์ ศนูยว์ทิยาศาสตรส์วาลบารด์ และศนูย์
มหาวทิยาลัยแหง่สวาลบารด์ (UNIS: University Center in 
Svalbard) ที"เมอืงลองเยยีรเ์บยีน (Longyearbyen)

● นอกจากนี@ ยังเสด็จเมอืงนอีัลลซีนุด์ (Ny-Alesund) 
ซึ"งเป็นศนูยร์วมของที"ตั @งสถานวีจัิยขั @วโลกของประเทศตา่ง ๆ 
และสถาบันวจัิยขั @วโลกแหง่นอรเ์วย์

● เมื"อเสด็จกลับยังกรงุออสโลทรงเขา้เฝ้ากษัตรยิฮ์าราลด ์
แหง่นอรเ์วย(์http://www.emb-norway.or.th/)

หมูเ่กาะสวาลบารด์ (Svalbard)

สถานีวจัิยนานาชาต ิ10 ชาตทิี" Ny Alesund: 
อติาลี เนเธอร์แลนด์ จีน สหราชอาณาจักร
ฝรั"งเศส เกาหลีใต ้อินเดีย ญี"ปุ่ น เยอรมัน 
และนอรเ์วย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงเป็นประธานในการลงนาม
ขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งจฬุาฯ และ UNIS เมื"อ13 พ.ย. 58 ณวงัสระประทมุ

ศนูยม์หาวทิยาลยัแหง่สวาลบารด์ 
(UNIS: University Center in Svalbard)

การเดนิทางไปเจรจาความรว่มมอืคร ั/งที#1กบั UNIS และ 
NPIของคณะนักวจัิยไทย กระทรวงตา่งประเทศ และสถานเอก
อัครราชทตู ณ กรงุออสโล วนัที" 22-28 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ตาม
พระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

27 ตลุาคม พ.ศ. 2557 
สถานเอกอัครราชทตู ออสโล

24 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ณ 
UNIS

การเดนิทางไปเจรจาความรว่มมอืคร ั/งที#2กบั 
UNIS และ NPIของคณะนักวจัิย ไทย กระทรวง
ตา่งประเทศ และสถานเอก อัครราชทตู ณ กรงุ
ออสโล 30 ตลุาคม พ.ศ. 2560 ตามพระราช ดําร ิ
สม เด็จพระเทพรัตน ราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารแีละการเขา้รว่มการประชุม Svalbard 
Science Conferenceที"เมอืงออสโล 6-8 
พฤศจกิายน 2560
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4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

คณะผูว้จิยัหลกัฝ่ายไทยจากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 รองศาสตราจารย ์ดร. วรณพ วยิกาญจน์
 รองศาสตราจารย ์ดร. สชุนา ชวนชิย์
 นางสาวศภุกาญจน ์จันทรแ์ดง
 Mr. Niranjan Divakaran
คณะผูส้นบัสนุนการปฏบิตังิานถา่ยทําสารคดที ั/งบนบกและใตนํ้/า
 นายปิยะ โกยสนิ
 นายธนศกัดิu วหาวศิาล
 นายธัชธร สธุัญญวนิชิ
 นางสาวพชิญส์นิ ีปณุณะตระกลู
 นายภคนัิย ยิ@มเจรญิ
 นายชยากร ชยัผาตกิานต์
 นายศกัดิuสทิธิu วอ่งวศนิ
 นายนวิชั รุ่งเรอืงกนกกลุ
 นายณพงศ ์สธุวิลิยั

3.การเดนิทางไปทาํวจิยัที# Svalbard 24 กรกฎาคม – 12 สงิหาคม 2561(1/4)

ผูส้นบัสนุน
• Idemitsu Apollo (Thailand) Co.,Ltd.
• British Sub Aqua Club Thailand (BSAC Thailand)
• สถานเอกอัครราชฑตูไทย ประจํากรงุออสโล
• Jotun Thailand Limited
• บรษัิท สยามสเนล จํากัด
• Starboard Thailand
• L’Oreal Thailand Limited
• Quicksilver and DC
• บรษัิท โลกโสภา โปรดักชั"น จํากัด
• Olympus

เขา้เฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพื"อกราบบังคมทลูลากอ่น
ออกเดนิทางไปวจัิย (17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

หนว่ยงานหลกัตา่งประเทศที#ใหค้วาม
รว่มมอืในการสํารวจ
• Norwegian Polar Institute (NPI)
• University Centre in Svalbard 

(UNIS)
• Polar Research Institute of China 

(PRIC)
4
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5การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

หวัขอ้วจิยั: ผลของภาวะโลกรอ้น และ ขยะพลาสตกิขนาดเล็กที#มตีอ่สตัวท์ะเลหนา้ดนิที#ทะเลอารก์ตกิ

เสน้ทางการเดนิเรอืและเรอืวจัิย

สถานจีนี Yellow
River เมอืง Ny
Alesund

● เดนิทางไปถงึเสน้ละตจิดูที" 80.5 องศา
● ระหวา่งทางไดแ้วะพักที"สถานวีจัิย Yellow River 

ของจนี
● ทําการเก็บตัวอยา่งทั@งบนบกและใตนํ้@า

 สตัวท์ะเลชนดิตา่งๆ
 นํ@าทะเล ตะกอนดนิ
 นํ@าแข็ง
 มอส
 มลูสตัว์

3.การเดนิทางไปทาํวจิยัที# Svalbard 24 กรกฎาคม – 12 สงิหาคม 2561(2/4)

ความทา้ทาย
● การดํานํ@าสํารวจที"ขั @วโลกเหนอืในครั@งนี@ ไมไ่ดเ้ป็น

เพยีงแคก่ารเผชญิกับนํ@าทะเลที"เย็นจัด อณุหภมูิ
ตํ"าเกอืบศนูยอ์งศาเซลเซยีส  แตต่อ้งระวงัสตัวท์ี"
อาจเขา้มาทําอันตรายแกนั่กดํานํ@าได ้ไดแ้ก ่หมี
ขาวและวอลรัสดว้ย

● นอกจากนี@ ในการดํานํ@าครั@งนี@ ยังตอ้งเผชญิกับ
สภาพนํ@าทะเลที"มคีวามขุน่สงูในบางพื@นที" ซ ึ"งทัศน
วสิยัในการมองเห็นใตนํ้@าเป็นศนูย ์ทําใหไ้ม่
สามารถมองเห็นสภาพแวดลอ้มขณะดํานํ@าได ้
สง่ผลใหเ้กดิความเสี"ยงและอันตรายที"สงูขึ@น  เพื"อ
เลี"ยงสภาพแวดลอ้มใตนํ้@าดังกลา่ว จงึตอ้งดํานํ@าที"
ระดับความลกึมากกวา่ 20 เมตร ซึ"งเป็นระดับ
ความลกึที"มคีวามอันตรายสงูขึ@นเชน่กัน  อยา่งไร
ก็ตาม นักดํานํ@าทกุคนสามารถผา่นการดํานํ@า

5

6การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

ผลการศกึษาเบื/องตน้

พบหมขีาวและลกูกนิหญา้ 
แ ล ะ ม อ ส เ ป็ น อ า ห า ร  
เนื" อ งจาก นํ@ าแ ข็งมีการ
ละลายมาก  ทําใหห้มขีาว
ไมส่ามารถไปหาอาหารได ้ 
ซึ"งจากการสํารวจครั@งนี@ได ้
บันทกึภาพไวไ้ด ้

ในปัจจุบัน ยังพบหมีขาว
กิน ไข่ห่ านขั @ว โลก เ ป็ น
อาหารอกีดว้ย

พฤตกิรรมของหมขีาว สิ#งมชีวีติใหมท่ี#เขา้มาในเขตอารก์ตกิ

จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ  พ บ จํ า น ว น ข อ ง
แมงกระพรุน หววีุน้ และสาหร่ายขนาด
ใหญ่เพิ"มมากขึ@น  เนื"องจากอุณหภูมิ
ของนํ@าทะเลสูงขึ@น  ซึ"งทําใหส้ภาพใต ้
นํ@าเกดิการเปลี"ยนแปลง

พบขยะทะเลและขยะขนาดเล็กบรเิวณอารก์ตกิ

จากการสํารวจของนักวิจัยไทย 
พบว่า ขยะทั@งขนาดใหญ่และเล็ก
เ ป็ น จํ าน วน ม าก ใ น พื@ น ที" ข อ ง
อาร์กติก   จํ านวนของขยะจะ
เพิ"มขึ@นเมื"อขึ@นไปในทางเหนือมาก
ขึ@น  ซึ"งแสดงใหเ้ห็นว่า กระแสนํ@า
สามารถที"จะพัดพาขยะเหล่านี@จาก
แหลง่ตา่งๆของโลก ไปยังขั @วโลก

กอ้นนํ@าแข็งและแผน่นํ@าอข็งพบนอ้ยมาก

แผ่น นํ@ าแ ข็งและก อ้น
นํ@าแข็งพบไดน้อ้ยมากใน
ขณะที"เดนิทางไปทําวจัิย

3.การเดนิทางไปทาํวจิยัที# Svalbard 24 กรกฎาคม – 12 สงิหาคม 2561(3/4)
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7การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

● ในขณะอยูท่ี"สถานวีจัิย Yellow River ของประเทศจนี  เพื"อความ
ปลอดภยั  นักวจัิยที"ไปจงึตอ้งเขา้คอรส์เรยีนยงิปืน  เพื"อที"จะ
สามารถป้องกนัตวัเองไดเ้มื"อหมขีาวเขา้มาใกล ้

สตัวอ์ ื#นที#พบ และกจิกรรมที#ทาํ

สตัวบ์นบกและในนํ@าอื"นๆที"พบ

กจิกรรมการเผยแพรค่วามรู ้และสรา้งแรงบันดาลใจเกี"ยวกบัวทิยาศาสตรข์ั @วโลก

ใหส้มัภาษณ์กบัสื"อเกี"ยวกสัถานการณ์ 
ผลกระทบของภาวะโลกรอ้นที"มตีอ่
อารก์ตกิมากกวา่ 20 สื"อ มกีารบรรยาย
สรา้งแรงบนัดาลใจในการศกึษาวจัิยที"
อารก์ตกิใหก้บัโรงเรยีน มหาวทิยาลยั 
ในประเทศ มากกวา่ 6 แหง่

ใหส้มัภาษณ์กบัสื"อเกี"ยวกสัถานการณ์ 
ผลกระทบของภาวะโลกรอ้นที"มตีอ่
อารก์ตกิมากกวา่ 20 สื"อ มกีารบรรยาย
สรา้งแรงบนัดาลใจในการศกึษาวจัิยที"
อารก์ตกิใหก้บัโรงเรยีน มหาวทิยาลยั 
ในประเทศ มากกวา่ 6 แหง่

3.การเดนิทางไปทาํวจิยัที# Svalbard 24 กรกฎาคม – 12 สงิหาคม 2561(4/4)

7
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สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

● สํานักงาน ก.พ. ออกประกาศรับสมัครสอบแขง่ขนัเพื"อรับทนุรัฐบาลที"จัดสรรใหก้ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
(ทนุบคุคลทั"วไประดับปรญิญา) ตามความตอ้งการของ กระทรวง กรม หรอืหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2559 เป็นตน้มา

4. การรบัสมคัรนกัเรยีนทนุ เพื#อไปศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก หรอืปรญิญาโท-เอก
ดา้นวทิยาศาสตรข์ ั/วโลก

ชื"อ: นายสภุทัรชยั ศกัด ิpสกลุไกร
ทนุ: สวทช. 
สาขา: การจัดการมลพษิทางอากาศ
แผนการศกึษา: ศกึษาตอ่ที" University of 
Birmingham สหราชอาณาจักร 

ชื"อ: นางสาวชนตินาฏ มหากนัธา
ทนุ: สวทช.
สาขา: การจัดการภัยพบัิตดิา้นแผน่ดนิไหว
แผนการศกึษา: ศกึษาตอ่ที" University of 
Twente ประเทศเนเธอรแ์ลนด์

ชื"อ: นายยิ#งยศ ลาภวงศ์
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: ชวีวทิยาทางทะเลเขตอารก์ตกิ
(Arctic Marine Biology) 
แผนการศกึษา: กําหนดไปศกึษาตอ่ที" UNIS 
โดยสมัครผา่น Arctic University of Norway in 
Tromso

* ไดข้อสละสทิธิu
และไปศกึษาตอ่ ณ ประเทศออสเตรเลยี

2559 2560

ชื"อ: นางสาวพภิทัรา  แซซ่นิ
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: สมทุรศาสตรฟิ์สกิสเ์ขตอารก์ตกิ
(Arctic Physical Oceanography) 
แผนการศกึษา: เตรยีมการอยู่
กําหนดการ: อยูร่ะหวา่งการเตรยีมตัวดา้น
ภาษาอังกฤษ เพื"อเดนิทางไปศกึษาตอ่

2561

การขอรบัทนุ ก.พ. เพื#อไป
ศกึษาตอ่ ปี 2562

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เสนอขอรับทนุ 2 ทนุ ไดแ้ก ่
● สมทุรศาสตรช์วีภาพ
● การจัดการทรัพยากรทางทะเล
เนน้เขตขั @วโลก (อารก์ตกิ หรอื/และ แอนตารก์ตกิ)

ชื"อ: นายชนกนัต ์บญุนาวา
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: ธรณีวทิยาทางทะเลเขตหนาว
แผนการศกึษา: เตรยีมการอยู่
กําหนดการ: อยูร่ะหวา่งการเตรยีมตัวดา้น
ภาษาอังกฤษ เพื"อเดนิทางไปศกึษาตอ่ 

ชื"อ: นางสาวพมิพน์ารา เรยีงจนัทร ์
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: ชวีวทิยาทางทะเลเขตหนาว
แผนการศกึษา: เตรยีมการอยู่
กําหนดการ: อยูร่ะหวา่งการเตรยีมตัวดา้น
ภาษาอังกฤษ เพื"อเดนิทางไปศกึษาตอ่ 

8
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สรปุ

● อารก์ตกิ (Arctic) เป็นบรเิวณที"อยูเ่หนอืสดุของโลก ประกอบดว้ย มหาสมทุรอารก์ตกิ บางสว่นของอลาสกา 
(สหรัฐอเมรกิา) แคนาดา ฟินแลนด์ กรนีแลนด ์(เดนมารก์) ไอซแ์ลนด์ นอรเ์วย ์รัสเซยี และสวเีดน

● ทะเลและมหาสมทุรเขตอารก์ตกิมบีทบาทสําคญัตอ่สภาวะโลกรอ้น ซึ"งมอีทิธพิลตอ่สภาพภมูอิากาศมหาสมทุร
และวัฏจักรชวีเคมใีนบรเิวณอื"นนอกเขตอารก์ตกิ 

● นักวจัิยที"มศีกึษาวจัิยในเขตอารก์ตกิมหีลายสาขา อาท ิการศกึษาดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ การศกึษาระบบนเิวศนเ์ชงิ
สมทุรศาสตรก์ารศกึษาเชงิเศรษฐศาสตร ์และการศกึษาเกี"ยวกบัการเปลี"ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มในอารก์ตกิ เป็น
ตน้

● สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จเยอืนหมูเ่กาะสวาลบารด์ (Svalbard) ระหวา่งวันที" 12-15 
มนีาคม พ.ศ. 2556

● คณะนักวจัิยไทย กระทรวงตา่งประเทศ และสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุออสโล เดนิทางไปเจรจาความรว่มมอืตาม
พระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารจํีานวน 2 ครั @ง ครั @งที" 1 กบั UNIS และ NPI เมื"อวันที" 
22-28 ตลุาคม พ.ศ. 2557 และครั@งที" 2 เมื"อวันที" 30 ตลุาคม – 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560

● สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงเป็นประธาน ในการลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งจฬุาฯ 
และ UNIS เมื"อวันที" 13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ณ วังสระประทมุ

● จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัสง่นักวจัิยประกอบดว้ยอาจารย ์2 ทา่น และนสิติ ป.เอก 2 ทา่น พรอ้มคณะผูส้นับสนุน 9 
ทา่น เดนิทางไปสํารวจเขตอารก์ตกิ ระหวา่งวันที" 24 ก.ค. – 12 ส.ค. 61 ซึ"งนักวจัิยและคณะไดเ้ขา้เฝ้าฯ ในวันที" 17 
ก.ค. 61

● สํานักงาน ก.พ. ออกประกาศรับสมคัรสอบแขง่ขนัเพื"อรับทนุรัฐบาลที"จัดสรรใหก้ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(ทนุบคุคลทั"วไประดบัปรญิญา) ตามความตอ้งการของ กระทรวง กรม หรอืหน่วยงานของรัฐ ภายใตโ้ครงการวจัิยขั @ว
โลกตามพระราชดํารติั @งแตปี่ พ.ศ. 2559 มผีูส้อบผา่นไดรั้บทนุจํานวน 6 คน สละสทิธิu 1 คน อยูร่ะหวา่งกําลงัศกึษา 3 
คน และอยูร่ะหวา่งการเตรยีมตวักอ่นเดนิทางไปศกึษาตอ่ 1 คน

● ปี 2561 มหีน่วยงานที"แจง้ความจํานงขอรับทนุ ไดแ้ก ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เสนอขอรับทนุ 2 ทนุ ไดแ้ก ่
สมทุรศาสตรช์วีภาพ การจัดการทรัพยากรทางทะเล เนน้เขตขั @วโลก (อารก์ตกิ หรอื/และ แอนตารก์ตกิ)

VDO
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NB:Biomedical engineering is the application of engineering principles and techniques to the medical field. 
(wikipedia)

เร ื�องที� ๘.
โครงการภาควีศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย

(Thailand Biomedical Engineering Consortium) 
ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื:อ
๑๓ มนีาคม ๒๕๖๒

2การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที� ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

• ภาควีศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย (Thai BME Consortium) อนัเนื:องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีมสีมาชกิเริ:มตน้ 7 สถาบนัใน พ.ศ. 
2548 ปัจจบุนัมสีมาชกิ 20 สถาบนั ไดแ้ก่

1. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
2. มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
3. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
4. มหาวทิยาลัยมหดิล
5. มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
6. มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
7. สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)
8. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
9. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
10. ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)   
11. มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง
12. สมาคมวจัิยวศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย  
13. สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย 
14. สถาบนัวจัิยระบบสาธารณสขุแหง่ชาต ิ
15. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 
16. มหาวทิยาลัยรังสติ 
17. มหาวทิยาลัยบรูพา 
18. สํานักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(ปี 2561)
19. สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ปี 2561)
20. อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ (ปี 2561)

• นาโนเทค/สวทช. รับสนองพระราชดําร ิทําหนา้ที:ประสานงานภาคี
• กจิกรรมหลัก ประกอบดว้ย 

 การประชมุรว่มกนัปีละ 4 ครั bงเพื:อแลกเปลี:ยนขอ้มลูและกําหนดยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาวศิวกรรมชวีการแพทยข์องประเทศไทย  

 รว่มพัฒนาบคุลากรและทนุการศกึษาแกส่ถาบันตา่งๆ 
 รว่มจัดกจิกรรมวชิาการระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิปีละ 2 ครั bง
 ขยายความรว่มมอืและสรา้งความรว่มมอืระหวา่งสมาชกิของภาค ี

1.พระมหากรณุาธคิณุของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ี
ตอ่การพัฒนาวศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย

การประชมุวชิาการ Thai-US Symposium 
on International Development of 

Thai BME 
ในวโรกาสที:สมเด็จพระเทพรัตนร์าชสดุาฯ 

ทรงเจรญิพระชนมาย ุ50 พรรษา
จัดระหวา่งวนัที: 11-15 ธันวาคม พ.ศ. 2548

ณ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ความเป็นมาของการกอ่ตั bง

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบรุี

สถาบนัที�รว่มจดังานวชิาการ 
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2.การพัฒนาบคุลากรดา้นวศิวกรรมชวีการแพทย ์ทั bงนักวจัิย อาจารย ์และนสิตินักศกึษา

2. 2 คณาจารยแ์ละนกัวจิยั ราว 480 คน( มหาวทิยาลยั 2780 คน สวทช. 203 คน)

2.1 ทนุการศกึษาตา่งประเทศ : ระยะที: 1 (พ.ศ. 2550-56) ระดบัปรญิญาโท-เอก จํานวน 47 ทนุ กลบัมาปฏบิตังิานแลว้ 
22 คน ระยะที: 2 (พ.ศ. 2558-61) ระดบัปรญิญาโท-เอก จัดสรรทนุแลว้ 49 ทนุ

2.3 หลกัสตูร : 25 หลกัสตูร ใน 11 มหาวทิยาลยั ที:เขา้รว่มกจิกรรมของภาค ีไดแ้ก ่จฬุา , มช., มหดิล, มอ., มจธ., สจล., 
มศว., มธ., มจพ., ม.รังสติ และ ม.บรูพา มนีสิตินักศกึษาที:จบการศกึษาแลว้จํานวน 1,526 คน (ตั bงแตท่ี:มกีารกอ่ตั bงภาคี
วศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย ปี 2548)

ระดบัการศกึษา จํานวนมหาวทิยาลยัที�ม ี
หลกัสตูร

จํานวนนกัศกึษาศกึษา
ที�จบการศกึษา

ปรญิญาตรี 10 1,244

ปรญิญาโท 7 229

ปรญิญาเอก 8 53

ชื�อ : ดร.สาลติา เอี:ยมบญุเสรฐิ 
ตาํแหนง่ : อาจารยป์ระจําหลักสตูรวศิวกรรมชวีภาพ มจธ.
ประวตักิารศกึษา : Ph.D. in Computational Biology 
and Medical Sciences, The university of Tokyo, Japan 
ขอบเขตงานวจิยัและความเชี�ยวชาญ:การทําโมเดลสตัว์
ทดลองเพื:อจําลองการเกดิโรค และนําไปใชใ้นการทดสอบประสทิธภิาพ
ของยา 

ชื�อ : ดร.กมลชนก งามขํา 
ตาํแหนง่ : อาจารยป์ระจําหลักสตูรวศิวกรรมชวีภาพ มจธ.
ประวตักิารศกึษา : Doctor of Philosophy in 
Tissue Engineering, University College London, UK
ขอบเขตงานวจิยัและความเชี�ยวชาญ : วศิวกรรมเนืbอเยื:อ, 
วัสดชุวีภาพ, เซลลต์น้กําเนดิ, สภาวะแวดลอ้มของเซลล,์ ระบบการไดย้นิ 

ชื�อ : ดร. อรอนงค ์หนูชเูชืbอ 
ตาํแหนง่ : นักวจัิย ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ/ สวทช.
ประวตักิารศกึษา : Ph.D. Biopharmaceutical 

Sciences , Leiden University ประเทศเนเธอรแ์ลนด์
ขอบเขตงานวจิยัและความเชี�ยวชาญ : supercritical carbon dioxide 

spray drying, development of stable dried protein/vaccine/biologics 

formulations, analysis of protein structure and aggregation 

นักศกึษาที:
จบการศกึษา
กลบัมารับ
ราชการแลว้ 
22 คน

4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
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4.ตวัอยา่ง
ผลงานวจัิยใช ้
ในประ เทศ
จากสมาชกิ
ภาคี

3.ตวัอยา่งผลงาน
ดา้นวศิวกรรมชวี
การแพทยข์องประ 
เทศไทยตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการ
ระดบันานาชาติ ปี
พ.ศ.2561 

68



5การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที� ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

5.กรณีศกึษา:ศนูยอ์อกแบบและพฒันาตน้แบบทางวศิวกรรมอยา่ง
สรา้งสรรค ์มธ.(1/3)(Creative Engineering Design and Development Center, TU)

ทนุการศกึษาตา่งประเทศ 6 คน: ปี58 1 คน ปี59 2 คน,ปี60 1 คนและปี 61 2 คน

จําหนา่ยแลว้กวา่ 150 คนั ในราคา 35,000 บาท/คนั 
การใชง้านในโรงพยาบาลและองคก์รการกศุล

• สถาบนัสรินิธรเพื:อการฟืbนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์

แหง่ชาต ิ   50 เครื:อง( อยูใ่นระหวา่งการเปิดประมลู ) 

เพื:อนําไปใชบ้รจิาคใหก้บัผูพ้กิาร

• โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

• โรงพยาบาลมหาราชเชยีงใหม ่( ศนูยก์ายภายบําบดั )

• โรงพยาบาลนครนายก

รถเข็นปรบัยนืได้

พระราชทานรางวัลชนะเลศิเหรยีญทอง  ผลงาน 
Space Walker  i-CREATe 2017โกเบ ญี:ปุ่ น

6การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
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การเผยแพรแ่ละการนําไปใชป้ระโยชน ์
 ผา่นการทดสอบกับผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง 30 คน ที:เทศบาลตําบลดอนยายหอม นครปฐม และ เทศบาลตําบลบงึ

ยี:โถ ปทมุธานหีลังการใชเ้ครื:อง Iwalk ตอ่เนื:อง 8 สปัดาห ์ผูป่้วยสามารถเดนินานขึbน เร็วขึbน และไกลขึbน
 จําหน่ายแลว้2ตว้ เผยแพรผ่า่นโครงการนํารอ่ง 10 ตวั จากนายกรฐัมนตร ีโดยใชง้านในสถานพยาบาลรอบกรงุเทพ 

ตั bงแต ่กค. 2560 จากระยะการใชง้านกวา่ 1 ปี มผีูใ้ชง้านไปแลว้กวา่ 1,000 คน สถานพยาบาลที:นําไปใช ้เชน่
    1. สถาบันสรินิธรเพื:อการฟืbนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิ  2. โรงพยาบาลพนัสนคิม จังหวดัชลบรุี
    3. สถานคุม้ครองและพัฒนาคนพกิาร พระประแดง                   4. สถานคุม้ครองและพัฒนาคนพกิาร บา้นราชาวดี
    5. ศนูยก์ายภาพบําบัด คณะสหเวช มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์      6. โรงพยาบาลคา่ยสรุสหี ์จังหวดักาญจนบรุี
    7. โรงพยาบาลสามพราน จังหวดันครปฐม                                8. ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 48 (นาควชัระอทุศิ)
    9. ศนูยก์ารแพทยแ์ละฟืbนฟ ูเทศบาลบงึยี:โถ จังหวดัปทมุธาน ี      10. โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวดักาญจนบรุี

Iwalk

อปุกรณ์ชว่ยเดนิแบบพยงุนํbาหนักบางสว่นสําหรับผูป่้วยหลังการกายภาพบําบัด รวมถงึผูส้งูอาย ุที:มรีะบบ
กลไกพยงุนํbาหนักคนไขท้ี:เปลี:ยนระหวา่งเดนิ(Dynamic Body Weight Support)

ราคาขาย 65,000 บาท หรอื เชา่ 6,500 บาท/เดอืน

การเผยแพร่

 ขณะนีbอยูช่ว่งทดลองใชง้าน ชว่งนีbราคาอยูท่ี: 50,000 บาท

 สง่มอบแลว้ 5 ตัวจะสง่มอบอกี 5 ตัวใน มค.62

 กําลังผลติอกี 30 ตัว คาดวา่จะสง่มอบไดใ้น กพ. 62

Space Walker

Sit to Stand Trainer
เครื�องออกกาํลงักายและกายภาพบาํบดัสาํหรบัการฝึกลกุยนื 

ราคา: 30,000 บาท

การเผยแพร:่ นํารอ่งการใชง้านและเก็บขอ้มลูในชมุชนผูส้งูอายเุทศบาลทา่โขลง และเทศบาลบงึ
ยี:โถ จังหวดัปทมุธานีและกําลังจะนําไปใชง้านและเก็บขอ้มลูที:สถาบันสรินิธรเพื:อการฟืbนฟสูมรรถภาพ
ทางการแพทยแ์หง่ชาต ิและศนูยผ์ูส้งูอาย ุโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

5.กรณีศกึษา:ศนูยอ์อกแบบและพฒันาตน้แบบทางวศิวกรรมอยา่งสรา้งสรรค ์มธ.(2/3)

(Creative Engineering Design and Development Center, TU)
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ขอ้ไดเ้ปรยีบ
• สามารถสรา้งแขนและมอืเทยีมจากเครื:องพมิพ ์3 มติไิด ้ระยะ 13 เดอืนที:ผา่นมาผลติบรกิาร 73 ราย 
• ใชง้านงา่ย นํbาหนักเบา กลไกเชอืก ทําเองได ้เป็นเทคโนโลยเีปิด ไมม่ลีขิสทิธิy ราคาถกูราว 1,500-

2,000 บาทเมื:อเทยีบกบัมอืเทยีมนําเขา้ซึ:งราคา เริ:มตน้ราว 70,000 บาทและ นํbาหนักมากกวา่
• ทํางานโดยอาศยัการขยับขอ้มอืหรอืขอ้ศอกในการทําใหม้อืบบีหรอืคลายในการจับสิ:งของ
ขอ้เสยีเปรยีบ
• รปูลักษณ์ไมเ่หมอืนจรงิ ไมแ่ข็งแรง  แขนขาดเหนือศอกใชไ้มไ่ด ้
• ไมส่ามารถจับไดก้ระชบั สิ:งของหลดุจากมอืเทยีมไดง้า่ย ความพกิารซบัซอ้นจะไมส่ามารถใชไ้ด ้
ประเด็นปญัหา
• รพ.ไดนํ้าผูพ้กิารซบัซอ้น 5 รายที:ไมส่ามารถใชม้อืเทยีมที:มไีดม้าแสดง(ขาดใตศ้อกตอสั bน(2ราย) ขาด

ใตศ้อกตอสั bนบดิผดิรปู ขาดเหนอืศอก แขนผดิรปูไหลห่ลดุ)
• รพ.ไมม่ผีูท้ ี:จะสามารถชว่ยพัฒนามอืเทยีมไฟฟ้า หรอืมอืเทยีมอื:น ที:เหมาะกบัความพกิารซบัซอ้น

ดงักลา่วได ้

สรปุผลการไปรว่มประชมุแขนเทยีมเทคโนโลยเีปิด(open
source)ที:รพ.สรินิธร ขอนแกน่ เมื:อ24 มกราคม2562
(สวทช. ม.ขอนแกน่ มทร.อสีาน ม.สงขลานครนิทร)์

6. แขนและมอืเทยีม:รพ.สรินิธร ขอนแกน่และ
มลูนธิสิายใจไทย

ความทา้ทาย

• ปรับปรงุจากพืbนฐาน
ของเทคโนโลยเีปิด

• วจัิยและพัฒนามอื
และแขนเทยีมแบบ
mechanical control 
และแบบBionicขึbน
เองในประเทศ

• ทํางานรว่มกนัหลาย
หน่วยงาน

Mechanical ราคา 
65,000-200,000 บาท

Bionic ราคา 3-4ลา้นบาท

8การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที� ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

7. การประชุมการประชุมวชิาการนานาชาต ิi-CREATe 2018 
13-16 กรกฎาคม 2561 ณ นครเซี�ยงไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจนี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชราชดําเนนิเป็น
องคป์ระธานเปิดงานประชมุวชิาการและนทิรรศการ i-CREAe 2018 ณ นครเซี�ยง
ไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยมคีณะกรรมการของภาควีศิวกรรมชวีการแพทย์
เขา้รว่มงาน และนักศกึษาเขา้รว่มประกวดสิ:งประดษิฐแ์ละการออก แบบสิ:งประดษิฐ์

7 กนัยายน 2561 สวทช. จัดพธิแีสดงความยนิดกีับ
นักศกึษาไทยที:ไดรั้บรางวลัจากการประกวดสิ:งประ 
ดษิฐสํ์าหรับคนพกิารและผูส้งูอาย ุในงานประชมุ
วชิาการนานาชาตเิรื:องวศิวกรรมฟืbนฟสูมรรถภาพและ
เทคโนโลยสี ิ:งอํานวยความสะดวก ครั bงที: 12 หรอื i-
CREATe 2018

ประเภทผลงานสิ�งประดษิฐ ์
สาํหรบัคนพกิารและผูส้งู 
อาย ุ(Technology Category)

Gold Walker ผลงานจาก
ภาคAward : ผลงานชื:อ 
EZStand ภาควชิาวศิวกรรม
เครื:องก ธรรมศาสตร์

ประเภทงานการออกแบบนวตักรรมสาํหรบัคน
พกิารและผูส้งูอาย ุ(Design Category)

 Outstanding Presentation Award ผลงานชื:อ 
SueSan : A Game-based Tool for Enhancing 
Autism Children’s Communication Skill, 
มหาวทิยาลัยมหดิล 

 Creativity Award: Develop Thai Braille’s 
translator program and Development Braille’s 
font in Thai and English language, โรงเรยีนจฬุา
ภรณ์, จังหวดัชลบรุ ี

 Best Market Potential Award: Automatic 
Walker for the Elderly using by 
Microcontroller, วทิยาลัยการอาขพีวงันํbาเย็น 
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9การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที� ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

 วนัที: 7 ตลุาคม 2560 วทิยาลยั
วศิวกรรมชวีการแพทย ์ม.รังสติ 
ร่วมกบั สมาคมวศิวกรรมชวี
การแพทยไ์ทย มศว.,สจล., มจพ., 
และ มหดิล จัดสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารเรื:อง “ตําแหน่งวศิวกร
ชวีการแพทยใ์นโรงพยาบาล
ภาครัฐภายใตย้ทุธศาสตรป์ระเทศ
ไทย 4.0” 

 วนัที: 23-24 มกราคม 2561 เยี:ยมชม
และสรา้งความร่วมมอืกบั คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์ของ Universiti Tun
Hussein Onn Malaysia (UTHM) 
และ Universiti Teknologi Malaysia 
(UTM) ประเทศมาเลเซยี เพื:อสรา้ง
เครอืขา่ยและความร่วมมอืทางวชิาการ 
การวจัิย ดา้น Biomedical 
Engineering และเพื:อใหนั้กศกึษาได ้
มปีระสบการณ์ในการแลกเปลี:ยนเรยีนรู ้
กบัมหาวทิยาลยัตา่งประเทศ

 วนัที: 7 มถินุายน 2561 ความร่วมมอื
ระหวา่ง มจพ. กบั โรงพยาบาลราช
วถิ ีเพื:อการเรยีนการสอน และสรา้ง
งานนวตักรรม

 วนัที: 24 กมุภาพันธ ์2561 จัด
กจิกรรมบรกิารวชิาการ ประจําปี 
2560-2561 ร่วมกนั ระหวา่ง 
วทิยาลยัวศิวกรรมชวีการแพทย ์ม.
รังสติ กบั มศว. โรงพยาบาล
องครักษ์

 วนัที: 23-25กรกฎาคม 2561 จัด
โครงการ Workshop: Microfluidic 
devices and their applications in 
medicine and other fields เพื:อสรา้ง
ความร่วมมอืและเครอืขา่ยระหวา่งทมี
นักวจัิยดา้น microfluidic จากประเทศ
ตา่งๆ เชน่ ไทย สงิคโปร ์มาเลเซยี 
องักฤษ และ เซอรเ์บยี พรอ้มทั bง
แลกเปลี:ยนและอพัเดทเทคโนโลยี
เกี:ยวกบั microfluidic devices

 วนัที:  1 ตลุาคม 2561 สถาบนั
วศิวกรรมชวีการแพทย ์มช. ไดพั้ฒนา
อปุกรณ์เชค็วาลว์ลมเพื:อป้องกนัลม
ยอ้นกลบัเขา้ไปในทอ่ดดูลมของ
อปุกรณ์การทําขาเทยีม ณ มลูนธิขิา
เทยีม ในสมเด็จพระศรนีครนิทราบรม
ราชชนน ี จ.เชยีงใหม่

8.กจิกรรมของภาควีศิวกรรมชวีการแพทย์  ปี 2561 

รงัสติ มอ. มจพ. มช. 

การประชมุคณะกรรมการภาคฯี 
ครัbงที: 1/2561 วนัที: 25 มกราคม 2561
ครั bงที: 2/2561 วนัที: 30 เมษายน 2561
ครั bงที: 3/2561 วนัที: 7 กนัยายน 2561
ครั bงที: 4/2561 วนัที: 26 ธนัวาคม 2561 

10การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที� ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

1. ภาควีศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย อนัเนื:องมาจากพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีประกอบดว้ย
สมาชกิจากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจัิย เริ:มตน้ 7 แหง่ ปัจจบุนัขยายไปเป็น 20 แหง่

2. การจัดสรรทนุการศกึษาตา่งประเทศของกพ.: ระยะที: 1 (พ.ศ. 2550-2556) ระดบัปรญิญาโท-เอก จํานวน 47 ทนุจบ
การศกึษากลบัมารับราชการแลว้ 22 คน และในระยะที: 2 (พ.ศ. 2558-2562) ไดร้วบรวมความตอ้งการทนุดา้นวศิวกรรมชวี
การแพทย ์ระยะที: 2 (ปี 2558 -2562) และไดม้กีารพจิารณาจัดสรรทนุ BME เป็นรายปีอกีครั bง โดยจัดสรรทนุใหก้บัหน่วยงาน
และสถาบนัการศกึษาแลว้ จํานวน 49 ทนุ 

3. การพัฒนาภาคฯี BME ระยะที: 1 (พ.ศ. 2548-2559) : กําหนดทศิทางการดําเนนิงาน, สรา้งความเขม้แขง็ทางวชิาการ, ผลติ
งานวจัิยและพฒันา, สรา้งเครอืขา่ย, การนําผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน ์และการผลติกําลงัคน  และ BME ระยะที: 2 (Thailand 
Biomedical Engineering 2.0) :ผลกัดนังานวจัิยไปสูก่ารใชง้าน, สรา้งมาตรฐานผลติภัณฑ,์ อาศยักลไกการขึbนทะเบยีนบญัชี
นวัตกรรมไทย และมกีารขยายผลงานวจัิยไปใชจ้รงิ 

4. ปัจจบุนัมหีลกัสตูรดา้นวศิวกรรมชวีการแพทย ์ระดบัปรญิญาตร-ีโท-เอก ในมหาวทิยาลยั 11 แหง่ของประเทศ จํานวน 25 
หลกัสตูร ไดแ้ก ่จฬุาฯ , มช., มหดิล, มอ., มจธ., สจล., มศว., มธ., มจพ. , รังสติ และบรูพา ผลตินักศกึษาไดท้ั bงหมด
1,526 คน

5. นักวจัิยดา้นวศิวกรรมชวีการแพทยท์ั bงในมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจัิยมจํีานวนประมาณ 445 คน (อาจารยป์ระจําหลกัสตูร และ
อาจารยท์ี:ทํางานวจัิยดา้นวศิวกรรมชวีการแพทย ์และนักวจัิยของ สวทช.) 

6. นักวจัิยพยายามผลกัดนัใหผ้ลงานวจัิยนําไปแขง่ขนักบันานาชาต ิและสูก่ารประยกุตก์บัประชาชน และผลกัดนัมาตรฐานสนิคา้
เพื:อการรับรองมาตรฐานสนิคา้  พรอ้มทั bงมกีารผลกัดนัผลงานวจัิยเพื:อขึbนทะเบยีนบญัชนีวตักรรมไทยและบญัชสี ิ:งประดษิฐ์
ไทย

7. การทํางานที:จะใหป้ระสบความสําเร็จจนถงึประชาชนผูใ้ชไ้ดนั้bน นอกจากเป็นภาควีศิวกรรมศาสตร/์วทิยาศาสตรแ์ลว้ ยังตอ้ง
ประสานกบัโรงพยาบาล/สถาบนัฟืbนฟ ูมลูนธิ ิแหลง่ทนุและบรษัิทเอกชนอกีดว้ย โดยผลงานที:ประสบความสําเร็จศนูย์
ออกแบบและพัฒนาตน้แบบทางวศิวกรรมอยา่งสรา้งสรรค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดพ้ัฒนาผลงานวจัิยจากการเขา้ประกวด
สิ:งประดษิฐ ์gSIC-AT งานประชมุวชิาการและนทิรรศการนานาชาต ิi-CREATe ไปใชง้านจรงิในโรงพยาบาลในวงกวา้ง 

8. กลุม่ภาคมีกีารแลกเปลี:ยนองคค์วามรูท้างดา้นวศิวกรรมชวีการแพทยท์ี:จะเป็นการสรา้งความเขม้แข็งทางดา้นวชิาการ และมี
ความรว่มมอืระหวา่งภาค ีสนับสนุนงานทางดา้นเครื:องมอืแพทยข์องโรงพยาบาลตา่งๆ การจัดประชมุวชิาการระดบันานาชาติ

9.สรปุ
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1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐

เร ื#องที# ๙.
โครงการพระราชทานความชว่ยเหลอืใหแ้กโ่รงเรยีน

ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
โรงเรยีนวัฒนธรรมชนเผา่เด็กกําพรา้แขวงเวยีงจันทน ์(หลกั ๖๗)

(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื)อ
๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

• มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

• สํานักงานคณะกรรมการพเิศษเพื)อประสานงานโครงการอนัเนื)องมาจากพระราชดําร ิ(กปร.)

• สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 

• สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)

• สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั 9นพื9นฐาน (สพฐ.) 

• โครงการชลประทานอดุรธาน ีสํานักชลประทานที) 5

• สถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ เวยีงจันทน ์

• โรงเรยีนปทมุเทพวทิยาคาร จ .หนองคาย

• มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบรุี

2การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๓ มนีาคม ๒๕๖๒

ความเดมิ • เมื)อวนัองัคารที) 8 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จทอดพระเนตร
คอมพวิเตอรพ์ระราชทานในอาคาร ”เลศิมติร” ณ 
โรงเรยีนหลัก 67 สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว

• ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธกิารและ
กรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารฯิ 
ผูแ้ทนสวทช. ผูแ้ทนกระทรวงตา่งประเทศ และ
วทิยาลัยเทคนคิหนองคาย รับเสด็จในวนัเวลาดังกลา่ว

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงมี
พระราชกระแสวา่ โรงเรยีนหลัก 67 เรยีนวทิยาศาสตร์
เฉพาะทฤษฏ ียังขาดภาคปฏบิัตคิวรที)จะประสานงาน 
เพื)อพระราชทานความชว่ยเหลอืแกโ่รงเรยีนตอ่ไปอาคารเลศิมติรโรงเรยีนหลกั 67

  ภาพการประชุม
ระหว่างฝ่ายไทย กับ 
รร. หลัก 67 ครั9งที) 1 
วนัที) 22 ม.ค. 59 

คณะทาํงานและคณะครนูกัเรยีนหลกั 67 
รว่มถา่ยรปูหนา้ อาคาร “ม ั#นมติร”เมื#อ 20 พฤศจกิาน 2560 
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3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๓ มนีาคม ๒๕๖๒

1. ผลการดาํเนนิงานดา้นโครงสรา้งพืDนฐานอาคารหอ้งปฏบิตักิารทดลองวทิยาศาสตรส์รา้งอาคาร
ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์พระราชทานชื#ออาคาร “ม ั#นมติร” แปลวา่ อาคารที#นํามาซึ#งมติรภาพอนั
แนน่แฟ้นม ั#นคง หน่วยงานรับผดิชอบ : กปร. กรมชลประทานอดุรธาน ีและ สสวท.

หอ้งวทิยาศาสตรธ์รรมชาติ หอ้งชวีวทิยา

หอ้งเคมี
หอ้งฟิสกิส ์

อาคารปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์ ป้ายชื#อ “อาคารม ั#นมติร”

ปี พ.ศ. 2560
• กอ่สรา้งอาคารแลว้เสร็จเมื)อเดอืน ก.ย. 60 โดยกปร.

สนับสนุนงบประมาณ 5,161,000 บาท ใหก้รม
ชลประทานอดุรธาน ีสํานักชลประทานที) 5  กอ่สรา้งและ
เริ)มเขา้ใชง้านพ.ย. 60 โดยใชโ้ตะ๊ชั)วคราวไปพลางกอ่น

ปี 2561
• ตดิตั 9งครภุณัฑ ์(โตะ๊ เกา้อี9 ตู ้พัดลม ฯลฯ)แลว้เสร็จ
• ตดิตั 9ง อปุกรณ์ปฏบิัตกิารวทิยาศาสตรเ์พิ)มเตมิ เชน่ สาร 

เคม ีเครื)องแกว้ และเครื)องมอืวทิยาศาสตร ์เป็นตน้
• ตดิตั 9งป้ายชื)ออาคาร “มั)นมติร”
• วางแผน การตดิตั 9ง WiFi ในหอ้ง ปฏบิตั ิการโดย 

วทิยาลัยเทคนคิหนองคาย จะเป็นผูต้ดิตั 9ง และ อ.จริะ
ศกัดิS สวุรรณโณ ใหคํ้าปรกึษา

• ใชง้านหอ้งปฏบิตักิาร ในการเรยีนการสอนปฏบิัตกิาร
วทิยาศาสตร ์ใหแ้กนั่กเรยีนในทกุชั 9นปี อยา่งนอ้ย 2 
ชั)วโมง/สปัดาห์

4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๓ มนีาคม ๒๕๖๒

2. ผลการดาํเนนิงานดา้นหลกัสตูร กจิกรรม ตารางการเรยีนการสอนปฏบิตักิารทดลองวทิยาศาสตร์

หน่วยงานรับผดิชอบ : สสวท.  รร. ปทมุเทพวทิยาคาร และ มจธ.

ตวัอยา่ง หลกัสตูรและกจิกรรมในการเรยีนการสอน
ปฏบิตั ิ การทดลองวทิยาศาสตรท์ ี#สอดคลอ้งกบั
หลกัสตูรการเรยีนการสอนของ สปป. ลาว ท ัDงหมด 
จํานวน 11 เลม่
1. คูม่อื คร ูและนักเรยีนวทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ3 เลม่ 
2. คูม่อื คร ูและนักเรยีนฟิสกิส ์2 เลม่
3. คูม่อื คร ูและนักเรยีนเคม ี2 เลม่ 
4. คูม่อื คร ูและนักเรยีนชวีวทิยา (ชวีศาสตร)์  2 เลม่
5. คูม่อือบรมพื9นฐานการใชห้อ้งปฏบิตักิาร 1 เลม่ 
6. คูม่อืความปลอดภัยในการทํางานหอ้งปฏบิตักิาร

ทดลองวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน 1 เลม่

ปี พ.ศ. 2560 (เริ)มใชง้านตั 9งแต ่เดอืน พ.ย. 60)

ปี พ.ศ. 2561 (เริ)มใชง้านตั 9งแต ่เดอืน ก.ย. 61)

ตวัอยา่ง คูม่อืปฏบิตักิารทดลองวทิยาศาสตร ์ที#
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนของ สปป. 
ลาว ท ัDงหมด จํานวน 4 เลม่
1. คูม่อื ปฏบิตักิารวชิาวทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ1 เลม่ 
2. คูม่อื ปฏบิตักิารวชิาฟิสกิส ์1 เลม่
3. คูม่อื ปฏบิตักิารวชิาเคม ี1 เลม่ 
4. คูม่อื ปฏบิตักิารวชิาชวีวทิยา  1 เลม่
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5การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๓ มนีาคม ๒๕๖๒

ม.ิย. – ส.ค. 59

ธ.ค 59

3.ตดิตาม ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานโครงการฯ ณ 
โรงเรยีนหลัก 67 สปป. 
ลาว (ครั 9งที) 1)

ม.ค 60

ม.ีค 60

5. ตดิตาม ประเมนิผล
การดําเนนิงานโครงการฯ 
ณ โรงเรยีนหลัก 67 
สปป. ลาว (ครั 9งที) 2) 

1

1. การประชมุ
รว่มไทย-ลาว 
วางแผนการ
ดําเนนิงาน

ม.ค - เม.ย 59

3. ผลการดาํเนนิงาน ดา้นพฒันาบคุลากรทางดา้นวทิยาศาสตร์
หน่วยงานรับผดิชอบ : สสวท. รร. ปทมุเทพวทิยาคาร มจธ. และ มลูนธิฯิ

พ.ย.  60   ก.ย. 61

8. อบรมใหค้วามรู ้(ครั 9งที) 4)
•  การทําปฏบิตักิารทดลองสําหรับคร ู
• กจิกรรมหุน่ยนตบ์มีวิ)งจับเสน้
• กจิกรรมวทิยาศาสตรส์ ิ)งแวดลอ้มโลก (GLOBE)

7. ประชมุหารอืแนว
ทางการดําเนนิโครงงาน
ตอ่ไป โรงเรยีนหลัก 67 
สปป. ลาว

กจิกรรม ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม

1. จัดประชมุระหวา่ง
คณะทํางาน

22 ม.ค. 59 15 ก.ย. 60 11 ก.ย. 61 3 ครั 9ง

2. ตดิตาม ตรวจเยี)ยม 
ประเมนิผล

19 ธ.ค. 59  ม.ีค. 60 2 ครั 9ง

3. อบรมใหค้วามรูค้รู
วทิยาศาสตร ์
และ กจิกรรมแลกเปลี)ยน
ระหวา่งไทย-ลาว

23-26 ก.ค. 59
5 ส.ค. 59

23-25 ม.ค.60 13-15 พ.ย. 60
2-14 ก.ย. 61

5 ครั 9ง

3 5
7

2 4
6 8

 ประชมุหารอืแนวทางการดําเนนิโครงการ ระยะที) 2 ณ โรงเรยีน 
หลัก 67 วันที) 11 ก.ย. 61

กจิกรรมวทิยาศาสตรส์ ิ)งแวดลอ้มโลก (GLOBE)

4. อบรมใหค้วามรู ้
(ครั 9งที) 2) 
ม. ตน้ : วชิา
วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ
ม. ปลาย: วชิาฟิสกิส ์
เคม ีและชวีวทิยา

6. อบรมใหค้วามรู ้ (ครั 9งที) 3) 
• การจัดการของเสยีใน

หอ้งปฏบิตักิาร
• ทบทวนเนื9อหาเคม ี

ชวีวทิยา ฟิสกิส ์วทิย์
ธรรมชาต ิ

• จัดอปุกรณ์ และจัด
หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์

2.1 อบรมใหค้วามรู ้ (ครั 9งที) 1)
หลักสตูรพื9นฐานการใช ้
หอ้งปฏบิตักิารทดลอง
วทิยาศาสตร์

2.2 กจิกรรมแลกเปลี)ยนเรยีนรู ้
การเรยีนการสอนทางดา้น
วทิยาศาสตรร์ะหวา่งไทย - ลาว 

  ก.พ 62

การศกึษาดงูานดา้นวทิยาศาสตรใ์นประเทศไทยเพื)อพัฒนา
ศกัยภาพการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรข์องคณะครู

โรงเรยีนหลกั 67วนัที)4-8กมุภาพันธ ์2562

9

9. การศกึษาดงูานทางดา้น
วทิยาศาสตรใ์นประเทศไทย
เมื)อ4-8กมุภาพันธ ์252 ของ

คณะครูโรงเรยีนหลกั 67

6

สรปุ

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงมพีระราชกระแสเมื)อครั 9งเสด็จเปิด
อาคาร”เลศิมติร”โรงเรยีนหลกั 67 สปป.ลาว เมื)อวันองัคารที) 8 ธันวาคม 2558 วา่ โรงเรยีน
ดงักลา่ว เรยีนวทิยาศาสตรเ์ฉพาะทฤษฏ ียังขาดภาคปฏบิตัคิวรที)จะประสานงาน เพื)อ
พระราชทานความชว่ยเหลอืแกโ่รงเรยีนตอ่ไป

2. คณะทํางานฝ่ายไทยประกอบดว้ย สสวท. กปร.  กรมชลประทาน สถานทตูไทยในกรงุ
เวยีงจันทน ์กระทรวงตา่งประเทศ ร.ร.ปทมุเทพวทิยาคาร สพฐ. มจธ. โดยม ีสวทช.และมลูนธิ ิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารฯิทําหนา้ที)เลขานุการและประสานงาน หน่วยงานเหลา่นี9
ไดร้ว่มกนัสนับสนุนทรัพยากรทั9งงบประมาณและบคุลากรดงักลา่วขา้งตน้

3. ตลอดปี 2559 – 2561 มกีจิกรรมอยา่งตอ่เนื)อง มผีลดําเนนิการ คอื 

• สรา้งอาคารหอ้งปฏบิตัการวทิยาศาสตรจํ์านวน 1 อาคาร งบประมาณทั9งสิ9น 5,161,000 บาท  
ชื)อพระราชทานวา่อาคาร “มั)นมติร” แปลวา่  อาคารที)นํามาซึ)งมติรภาพอนัแน่นแฟ้นมั)นคง

• อบรมใหค้วามรูค้รวูทิยาศา่สตร ์5 ครั 9ง/ประชมุตดิตามประเมนิผล 5 ครั 9ง /ศกึษาดงูาน 1 ครั 9ง

• เกดิหลกัสตูรในการเรยีนการสอนปฏบิัตกิารวทิยาศาสตรท์ี)สอดคลอ้งหลกัสตูร สปป. ลาว 
จํานวน 15 หลกัสตูร

4. เริ)มมกีารเรยีนการสอนปฏบิตักิารวทิยาศาสตรใ์หแ้กนั่กเรยีนในทกุชั 9นปี ตั 9งแตเ่ดอืนพฤศจกิายน 
2560 ปัจจบุนัมนัีกเรยีนไดเ้รยีนปฏบิตักิารวทิยาศาสตรจํ์านวน 1,400 คน

5. ปี 2562 จะยังมกีจิกรรมพัฒนาครดูา้นโครงงานสิ)งแวดลอ้ม GLOBE  และการอบรมเรื)อง
สิ)งประดษิฐส์มองกลฝังตวั ใหแ้ก ่คร ูนักเรยีน รร. หลกั 67 
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1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

เร ื#องที# ๑๐.
โครงการความรว่มมอืกบัจลูชิ (JÜLICH)

ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื"อ
๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

2การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

• เป็นสมาชกิของสมาคมเฮ็ลม์โฮลท์(Helmholtz Association)ของ
เยอรมันและเป็นศนูยว์จัิยหลากสาขาที"มขีนาดใหญท่ี"สดุแหง่หนึ"งใน
ยโุรป

• กอ่ตั Aงเมื"อ11 ธนัวาคม ค.ศ.1956โดยมลรัฐไรน-์เวสตฟ์าเลยีเหนอื
(North Rhine-Westphalia)กอ่นที"จะกลายไปเป็น ศนูย ์วจัิยนวิเคลยีร์
ในปีค.ศ. 1967. 

• งานวจัิยม4ีสาขาไดแ้ก ่สขุภาพ สารสนเทศ สิ"งแวดลอ้มและพลังงาน
• งบประมาณประจําปีราว€ 530 ลา้น (ค.ศ. 2009) งบประมาณจากรัฐ

แบง่ออกเป็น90%จากรัฐบาลกลางและ10%จากมลรัฐไรน์-เวสตฟ์าเลยี
เหนอื10%

• มบีคุลากรมากกวา่5,700 คน(ค.ศ.2015)

1.ศนูยว์จิยัจลูชิ(Juelich Research Center)

ศนูยว์จัิยจลูชิประกอบดว้ยสถาบนัสําคญั7แหง่และที"มี
ความรว่มมอืกบัสวทช.และมจธ.คอื สถาบนัวทิยาการ
ชวีวทิยาและธรณีศาสตร(์Institute of Bio- and 
Geosciences :IBG)

https://en.wikipedia.org/wiki/Forschungszentrum_J%C3%BClich

สถาบนัวจิยัชวีวทิยาและธรณีศาสตร(์IBG)เนน้งานวจัิยเพื"อ
 ความยั"งยนืในการผลติอาหาร พชืพลังงานชวีภาพ เคม ียา 

และวสัดทุี"มาจากพชืและกระบวนการ/หลักการของจลุนิทรยี์
 การใชท้รัพยากรธรรมชาต ิดนิและนํAาอยา่งยั"งยนืและ
 การวเิคราะหแ์ละการทําใหเ้หมาะสมที"สดุ(optimization) 

ของวฏัจักรการใชส้สารและพลังงาน
• จดุเริ"มตนัของอนาคตการพัฒนาดงักลา่วจะอยูท่ี"การวจัิยผสมผสาน

ของระบบชวีภาพและระบบชวีธรณีบนพืAนฐานของวทิยาศาสตร์
และวศิวกรรมศาสตร ์

• สถาบนัวจัิยนีAนํากจิกรรมศนูยว์จัิยจลูชิดา้นวทิยาการเศรษฐกจิ
ชวีภาพไปทํางานรว่มกับมหาวทิยาลัยอาเคน มหาวทิยาลัยบอนน์
และมหาวทิยาลัยดอืเซล็ดอรฟ์

Prof. Dr. Ulrich Schurr
Director of the 
Institute of Bio- and 
Geosciences
IBG-2: Plant Sciences

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารเีสด็จทอด พระ
เนตรกจิกรรมของจลูชิ(JÜLICH (IBG-2 Plant Science))และ
ประทับเป็นประธานการลงนามความรว่มมอืระหวา่งสวทชกบัจลูชิ 
และ มจธกบัจลูชิเมื"อวันที"28มถินุายน2561
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3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
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2. โครงการ CASAVASTORE รว่มกบั BIOTEC,NECTEC,KMUTT,ศนูยว์จัิยพชืไร่ระยอง (ม.ค. 60-ธ.ค. 62)(1/3)

แผนงานวจัิยที" 1 การศกึษา
การแบ่งส่วนการใชค้าร์บอน
ระหว่างการสรา้งรากสะสม
แป้งในมันสําปะหลังต่างสาย
พันธุ ์
หน่วยงาน : มจธ. IBG2

แผนงานวจัิยที" 2 การประเมนิฟีโนไทป์
รากสะสมอาหารจากเชืAอพันธุกรรมมัน
สําปะหลังและการเตรียมตัวอย่างสาร
พันธุกรรมของเชืAอ พันธุกร รม   มั น
สําปะหลังเพื"อศกึษาขอ้มลูจโีนไทป์
หน่วยงาน : ศวร.ระยอง เนคเทค ไบโอ
เทค IBG2

แผนงานวจัิยที" 3 การคน้หายนีและ
เครื"องหมายโมเลกุลที"เกี"ยวขอ้งกับ
การควบคุมการสร า้งรากสะสม
อาหารของมันสําปะหลัง
หน่วยงาน : ไบโอเทค IBG 2

แผนงานวจัิยที" 4 การศกึษาเพื"อยนืยัน
หนา้ที"ของยีนที"ควบคุมการสรา้งราก
สะสมอาหารของมันสําปะหลังเพื"อใช ้
ประโยชน์ในงานดา้นการปรับปรุงพันธุ์
มันสําปะหลังตอ่ไปในอนาคต
หน่วยงาน : ไบโอเทค ศวร.ระยอง 
IBG2

การจัดการฐานขอ้มูล ขอ้มูลฟีโน
ไทป์ จโีนไทป์ และสรีรวทิยา ที"
เกี"ยวขอ้งกับการเจรญิพัฒนาของ
ร า ก ส ะ ส ม อ า ห า ร ข อ ง มั น
สําปะหลังจะมีการจัดเก็บและ
ระบบฐานขอ้มลู ‘piaf’ และมกีาร
ตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานการวจัิย
หน่วยงาน : IBG2

วตัถประสงค ์เพื"อศกึษาขอ้มลูฟีโนไทป์ จโีนไทป์ และสรรีวทิยาเกี"ยวกบัการพฒันาของรากสะสมอาหารของมนัสําปะหลงั
เพื"อนําไปสูก่ารพฒันาเทคโนโลยเีกษตรกรแมน่ยํา 

หมายเหต ุศวร:ศนูยว์จัิยพชืไรร่ะยอง 

4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

• ปัจจบุนัเพิ"งเสร็จสิAนการปลกู Crop 4 ไป 
(เมื"อวนัที" 4 ต.ค. 2018) จากจํานวน
ทั Aงหมด 6 crops จํานวนพันธุท์ี"ปลกู 600 
สายพันธุ์

• จากการสงัเกตเุบืAองตน้ พบวา่รากสะสม
อาหารจะเริ"มเกดิในสปัดาหท์ี" 5 – 7

 ความกา้วหนา้  

2. โครงการ CASAVASTORE รว่มกบั BIOTEC,NECTEC,KMUTT,ศนูยว์จัิยพชืไร่ระยอง (ม.ค. 60-ธ.ค. 62)(2/3)
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5การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

• ปัจจบุันอยูร่ะหวา่งการสกดั DNA ของมัน
สําปะหลังพันธุท์ี"ปลกูใน crop 1 ถงึ crop 
5 และสกดั RNA จาก 4 pre-selected 
cultivars + 2 wild types; CMR-77, 
Hanatee, WT1, WT2, KU50 & 
Rayong9 (6 x 12 x 3 = 216 ตัวอยา่ง)

• ภาพดา้นขวาเป็นซอฟตแ์วรว์ดัรากมัน
สําปะหลังโดยนักวจัิยของ IBG-2 เพื"อ
ใชว้ดัขนาด ความยาวราก มมุองศา 
เพื"อใชใ้นการวเิคราะหห์าความสมัพันธ์
กบัยนี

2. โครงการ CASAVASTORE รว่มกบั BIOTEC,NECTEC,KMUTT,ศนูยว์จัิยพชืไร่ระยอง (ม.ค. 60-ธ.ค. 62)(3/3)

6การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

Workshop on "Phenotyping in 
Controlled Environments” 21-22 May 
2018, ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศ
ไทย เพื"อใหนั้กชวีวทิยาและนักคอม พวิ
เตอรข์องไทยเรยีนรูก้ระบวนการประเมนิ
การทําลายโรคพชืดว้ยการประมวลผล
ภาพดว้ยสมารต์โฟน

3. โครงการ Smartphone and Low-cost Applications for Plant Phenotyping and Digital Agriculture (SAPPHIRE) 
Project รว่มกบั NECTEC (พฤษภาคม2560-พฤษภาคม2561)

วตัถปุระสงค:์แลกเปลี"ยนนักวจัิยเพื"อการพัฒนาเครื"องมอืตรวจวดัฟีโนไทป์ของพชืดว้ยสมารต์โฟนเพื"อใชง้าน
ภาคสนามและทดแทนเครื"องมอืตรวจวัดที"มรีาคาแพง

รว่มนําเสนอผลงานที"งาน 
International Plant 
Phenotyping Network: 
Affordable Phenotyping 
Workshop 15-17 May 2017 
Jülich, Germany และเยี"ยมชม
หอ้งปฏบิตักิารตา่งๆ ของ IBG-2

4. โครงการ Strengthening agriculture 4.0 technology in a Thailand-Myanmar-Germany collaboration: 
development of a plant-based irrigation platform รว่มกบัเนคเทค และ USCY (อยูร่ะหวา่งการพจิารณา)

วตัถปุระสงค:์โครงการตอ่เนื"องจากโครงการ SAPPHIRE เพื"อพัฒนาระบบควบคมุการรดนํAาอตัโนมตัซิ ึ"งอาศยัความรูด้า้น
การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพชื

5. การจดัต ัTงหอ้งปฏบิตักิารรว่มสวทช-จลูชิเศรษฐกจิฐานชวีภาพ
(NSTDA – Jülich Joint Laboratory on Bioeconomy)

(อยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ)

AREAS OF JOINT INTEREST
Joint Laboratory shall cover, but may not be limited to, the following areas of interest:
(1)  Theme 1- Precision, smart and digital agriculture
(2)  Theme 2- Phenotyping platform and automation development
(3)  Theme 3- Enabling technology development
(4)  Theme 4- Value added products and a sustainable bioeconomy
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6.1ตดิตั Aงระบบควบคมุการใหนํ้Aาในโรงเรอืนพรรณไม ้
ป่าดบิชืAน
• ตดิตั Aงเซนเซอร ์(แสง ความชืAนดนิ ความชืAนอากาศ) 

วดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรอืน
• ควบคมุระบบการใหนํ้Aาผา่น application
• มกีารเก็บขอ้มลู ตรวจสอบยอ้นกลับได ้

6.2อบรมการสํารวจและเก็บรักษาตวัอยา่งเห็ดป่าและราแมลง ใหก้บัเจา้หนา้ที"ป่าไมใ้นเหมอืงผาแดง 
• เจา้หนา้ที"ป่ามคีวามรูค้วามเขา้ใจพืAนฐานดา้นเห็ดป่าและราแมลงการเก็บตวัอยา่ง การจําแนกชนดิ
• สํารวจเห็ดป่าและราแมลง 3 เสน้ทาง คอื เสน้ทางนํAาตกถํAา เสอืเสน้ทางศกึษาธรรมชาตป่ิาเบญจพรรณ 

และเสน้ทางนํAาตกผาแดง
• พบเห็ดชนดิตา่งๆ เห็ดกนิได ้เชน่ เห็ดระโงกเหลอืง เห็ดลม เห็ดแดงนํAาหมาก เห็ดเผาะ เห็ดหหูนูดําเป็น

ตน้ เห็ดที"มสีรรพคณุทางยา เชน่ เห็ดหลนิจอื (Ganoderma) เห็ดหิAง (Phellinus) เป็นตน้
• พบราทําลายแมลงที"มฤีทธิ�กําจัดแมลงศัตรพูชื เชน่ ราบวิเวอเรยี เมตาไรเซยีมเป็นตน้

6.3อบรมความรูเ้ห็ดป่า และการปัAนเห็ดเสมอืนจรงิใหก้บัเด็กระดบัชั Aนประถมในโรงเรยีน ตชด.
• 13-14 พฤศจกิายน 2561 อบรมความรูเ้บืAองตน้เห็ดป่า สํารวจเห็ดในพืAนที" และปัAนโมเดลเห็ดเสมอืนจรงิ
• นักเรยีนระดับชั Aนประถมศกึษา โรงเรยีน ตชด.บา้นถํAาเสอื70 คน และโรงเรยีนบา้นพะเดะ๊ 74 คน  
• สํารวจเห็ดในพืAนที"รอบโรงเรยีน 30 นาท ีพบเห็ดป่าโรงเรยีนละ 11 ชนดิ เป็นเห็ดกนิได ้3 ชนดิ ไดแ้ก ่เห็ดหหูนูดํา 

เห็ดแครง เห็ดลม และเห็ดเป็นยา 3 ชนดิ คอื เห็ดหิAง เห็ดหลนิจอื เห็ดหชูา้ง

6.โครงการสง่เสรมิการเรยีนรู ้เพื#อการอนรุกัษแ์ละฟืT นฟสู ิ#งแวดลอ้มอนัเนื#องมาจากพระราชดาํร ิจ.ตาก

6.4 การอนุรักษ์และใชป้ระโยชนจ์ากพรรณไมด้อกและพชืเศรษฐกจิ
• ออกแบบหอ้งปฏบิตักิารเพาะเลีAยงเนืAอเยื"อ เพื"อการเก็บรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรในพืAนที"
• ฝึกเทคนคิการเพาะเลีAยงเนืAอเยื"อใหก้ับเจา้หนา้ที"ป่าไม ้และครนัูกเรยีนในโรงเรยีน ตชด.
• เก็บรักษาและรวบรวมตวัอยา่งกระเจยีวสม้ บรเิวณนํAาตกพาเจรญิ เพื"อนําเขา้สูร่ะบบเพาะเลีAยงเนืAอเยื"อ
• จัดเตรยีมตน้บกุเพาะเลีAยงเนืAอเยื"อเพื"อสง่เสรมิการปลกูในพืAนที" ลดการบกุรกุป่า สรา้งรายไดใ้หช้มุชน

6.5การสรา้งความรว่มมอืดา้นการฟืAนฟพูืAนที"รว่มกบัผูเ้ชี"ยวชาญจาก RWE
• RWE เป็นบรษัิทฟืAนฟเูหมอืงถา่นหนิลกิไนต์ เยอรมัน (Dr. Arie Heiertz) มกีารแลกเปลี"ยนขอ้มลู รว่มกันหารอืถงึแนว

ทางการฟืAนฟเูหมอืงผาแดง กับ นักวชิาการป่าไม ้ดร.วรีะชยั ณ นคร และนักวจัิย ศช. 
• จัดทํา workshop (เดอืนมกราคม 2562) เพื"อพัฒนาการฟืAนฟนํูAา ดนิ และทรัพยากรธรรมชาตบิรเิวณเหมอืงผาแดง
• เชญิตัวแทนจาก RWE และ Prof. Schuur Director ของ IBG-2 FZJ Julich เพื"อเป็นวทิยากรในงานประชมุวชิาการ

นานาชาต ิIBD2019 วนัที" 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลเวลิด ์กรงุเทพฯ

8การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
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7. สรปุ

• ศนูยว์จัิยจลูชิเป็นสมาชกิของสมาคมเฮ็ลม์โฮลท์ (Helmholtz Association) ของประเทศเยอรมนแีละ
เป็นศนูยว์จัิยหลากสาขาที"มขีนาดใหญ่ที"สดุแหง่หนึ"งในยโุรป กอ่ตั Aงเมื"อ11 ธันวาคม ค.ศ.1956 โดย
มลรัฐไรน-์เวสตฟ์าเลยีเหนอื (North Rhine-Westphalia) กอ่นที"จะกลายไปเป็น ศนูยว์จัิยนวิเคลยีร์
ในปีค.ศ. 1967 

• งานวจัิยของศนูยว์จัิยจลูชิม ี4 สาขาไดแ้ก ่สขุภาพ สารสนเทศ สิ"งแวดลอ้ม และพลังงาน
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารเีสด็จฯ ทอดพระเนตรกจิกรรมของจลูชิ (JÜLICH 

(IBG-2 Plant Science)) และประทับเป็นประธานการลงนามความร่วมมอืระหวา่ง สวทช กบั จลูชิ 
และ มจธ กบั จลูชิ เมื"อวนัที" 28 มถินุายน 2561

• ศนูยว์จัิยจลูชิประกอบดว้ยสถาบันสําคัญ 7 แหง่และที"มคีวามรว่มมอืกบั สวทช.และ มจธ.คอื สถาบัน
วทิยาการชวีวทิยาและธรณีศาสตร ์(Institute of Bio- and Geosciences :IBG)

• โครงการความรว่มมอืที"สําคัญ มอีาทิ
• โครงการ CASAVASTORE รว่มกบั BIOTEC,NECTEC,KMUTT,ศนูยว์จัิยพชืไรร่ะยอง เพื"อศกึษา

ขอ้มลูฟีโนไทป์ จโีนไทป์ และสรรีวทิยาเกี"ยวกบัการพัฒนาของรากสะสมอาหารของมัน
สําปะหลังเพื"อนําไปสูก่ารพัฒนาเทคโนโลยเีกษตรกรแมน่ยํา 

• โครงการ Smartphone and Low-cost Applications for Plant Phenotyping and Digital 
Agriculture (SAPPHIRE) Project รว่มกบั NECTEC (พฤษภาคม2560-พฤษภาคม2561) 
แลกเปลี"ยนนักวจัิยเพื"อการพัฒนาเครื"องมอืตรวจวดัฟีโนไทป์ของพชืดว้ยสมารต์โฟนเพื"อใชง้าน
ภาคสนามและทดแทนเครื"องมอืตรวจวดัที"มรีาคาแพง

• โครงการสง่เสรมิการเรยีนรู ้เพื"อการอนุรักษ์และฟืAนฟสูิ"งแวดลอ้มอนัเนื"องมาจากพระราชดําร ิ  
จ.ตาก เป็นการสรา้งความร่วมมอืดา้นการฟืAนฟพูืAนที"รว่มกบัผูเ้ชี"ยวชาญจาก RWE
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1การประชุมคณะกรรมการมูลนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

เรื�องที� ๑๑.
โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

ในโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื�อ 
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒ 

• มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
• สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
• การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (PEA) 
• คณะแมบ่า้นและครอบครัวการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
• กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
• สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.)
• มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี(มจธ.) 
• กองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
• สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) 

2การประชุมคณะกรรมการมูลนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารีมีรับสั�งเรื�องความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ในที�ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ส
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารีมีรับสั�งเรื�องความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ในที�ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ส
2553เกิดเหตุเพลิงไหมใ้นโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต (บาํรุง 92) ต.บ่อแกว้ อ.สะเมิง จ

2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารมีรัีบสั�งเรื�องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีน ในที�ประชมุ
คณะกรรมการสภากาชาดไทย สภากาชาดไทยแตง่ตั @งคณะทํางานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีน ดําเนนิโครงการ
จัดการอบรมความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีนขึ@น โดยไดจั้ดอบรมใหแ้กโ่รงเรยีนในสงักดั สพฐ. จํานวน ๓ ครั @ง 

ภาพเหตกุารณ์ไฟไหม ้ โรงเรยีน ตชด.  รัปปาปอรต์  จ. เชยีงใหม่

2554 สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) แตง่ตั @งคณะทํางานดา้นความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้าในโรงเรยีน โดยเชญิผูเ้ชี�ยวชาญและผูแ้ทนจากหน่วยงานพันธมติรตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งมารว่มดําเนนิการ 

2555 โรงเรยีน ตชด. เริ�มแตง่ตั @ง คณะทํางานความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีน ตชด. (Safety Officer) PEA 
จัดตั @งโครงการดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืซอ่มบํารงุระบบไฟฟ้าใหแ้กโ่รงเรยีน ตชด.

2559PEA ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืซอ่มบํารงุระบบไฟฟ้าใหแ้กโ่รงเรยีน ตชด. 204 แหง่

 2560โรงเรยีน ตชด. แตง่ตั @ง คณะทํางานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีน ตชด. 
(SAFTY OFFICER) 204 แหง่โรงเรยีน ตชด. จัดการเรยีนการสอนเรื�องไฟฟ้าในโรงเรยีน ตชด.  204 แหง่(ในปี 2561 ม ี
รร.ตชด. จัดตั @งเพิ�ม ปัจบุนัจงึม ีรร.ตชด. ทั @งหมด 217 แหง่)

2553เกดิเหตเุพลงิไหมใ้นโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนรัปปาปอรต์ (บํารงุ 92) ต.บอ่แกว้ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม ่(ปัจจบุนั
โรงเรยีนไดโ้อนให ้สํานักงานการศกึษาขั @นพื@นฐานแลว้)

ความเป็นมา
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3การประชุมคณะกรรมการมูลนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

วตัถปุระสงค์
ดําเนนิกจิกรรมเพื�อสรา้งความตระหนักเรื�องความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้าใหแ้กโ่รงเรยีน ตชด. 

 ประกอบดว้ยผูเ้ชี�ยวชาญจากหน่วยงานสําคญั ไดแ้ก ่
1. มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี 
2. สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 

3. การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (PEA) 
4. คณะแมบ่า้นและครอบครัวการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
6. สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.)
7. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี(มจธ.) 
8. กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
9. สถาบันสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) 
10.สาํนกังานโครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
11. ฝ่ายเลขานกุารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ

คณะทํางานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีน

เป้าหมายของโครงการ

ระยะที# 1 (2553-2560) 
• ปรับปรงุโครงสรา้งระบบไฟฟ้าพื@นฐาน และสรา้งความตระหนักเรื�องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าใหแ้ก่

โรงเรยีน ตชด. โดยมกีารใหค้วามชว่ยเหลอื 3 ดา้น ไดแ้ก ่(1) โครงสรา้งพื@นฐาน  (2) การจัดการความ
ปลอดภัย และ (3) การเรยีนการสอนในโรงเรยีน 

• ปัจจบุัน มโีรงเรยีน ตชด. ไดรั้บความชว่ยเหลอืดา้นการซอ่มบํารุง สํารวจ ตรวจสอบ ปรับปรงุโครงสรา้ง
พื@นฐานระบบไฟฟ้า ปรับปรงุหอ้งเรยีน จาก PEA และมกีารแตง่ตั @ง SAFTY OFFICER พรอ้มทั@งจัดการ
เรยีนการสอนเรื�องระบบไฟฟ้าในโรงเรยีน ตชด. แลว้ จํานวน 204 แหง่(ในปี 2560 ม ีรร.ตชด. จัดตั @ง
เพิ�ม 9 แหง่ ปัจบุันจงึม ีรร.ตชด. ท ั8งหมด 217 แหง่)

ระยะที# 2 ต ั8งแต ่ปี  2561 
• สง่เสรมิใหโ้รงเรยีน ตชด. ดแูลรักษาระบบไฟฟ้าและจัดการเรยีนการสอนทางดา้นระบบไฟฟ้าในโรงเรยีน

ไดด้ว้ยตนเองโดยม ีPEA เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนใหค้วามชว่ยเหลอื

4การประชุมคณะกรรมการมูลนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ผลการการดาํเนนิงานปี 2561

• PEA ดําเนนิการ กอ่สรา้งอาคารเรยีน ตรวจสอบและแกไ้ขอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ชาํรดุ ปรับปรงุโครงสรา้งพื@นฐานระบบไฟฟ้าเชน่ 
ตดิตั @งอปุกรณ์ ตดั ตอ่ เตอืน ระบบไฟฟ้า เมนเบรกเกอร ์หลอดไฟ LED สายไฟฟ้า เตา้รับ แผงควบคมุ ระบบสายดนิ ถงั
ดบัเพลงิ  และสนับสนุนอปุกรณ์เบื@องตน้ เป็นตน้ ตดิตั @งเครื�องตดัไฟรั�ว RCD (Residual Current Device) ใหแ้ก ่โรงเรยีน  
ตชด. ท ั8งสิ8นจํานวน 18 โรงเรยีน  รวมท ั8งหมด   3,190,000.-  บาท (สามลา้นหนึ#งแสนเกา้หมื#นบาทถว้น)

1.2 โครงการ PEA ปนัยิ8ม  อ ิ#มบญุ  คนืความสขุสูส่งัคม 
ประจําปี 2561 เป็นการจัดกจิกรรมปรับปรงุระบบไฟฟ้า แจก
อปุกรณ์กฬีา อปุกรณ์การเรยีน และทนุอาหารกลางวนั จํานวน 4 
โรงเรยีน โรงเรยีนละ 200,000 บาทรวม 800,000 บาท

1.1 สนบัสนนุงบประมาณการกอ่สรา้งอาคารเรยีนโรงเรยีนตํารวจ
ตระเวนชายแดน บา้นแมก่ลองค ีจ.ตากจํานวน 2,000,000 บาท

1.3 สนบัสนนุงบประมาณในการตดิต ั8งเครื#องตดัไฟร ั#ว RCD โครงการ “สง่ใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ใหน้อ้ง ” 
ปี 2561 จํานวน 13 แหง่โรงเรยีนละ 30,000 บาท  รวม 390,000บาท

1.  ดา้นโครงสรา้งพื8นฐาน
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5การประชุมคณะกรรมการมูลนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ที# เขต สถานที# งบประมาณ
1 กฟน.3 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นโป่งตะแบก  ต.พทุธบาท 

อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์
200,000.-บาท

2 กฟฉ.2 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นคําสะอาด  ต.ยางใหญ ่ อ.
นํ@ายนื  จ.อบุลราชธานี

200,000.-บาท

3 กฟต.3 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นบาโรย  ต.ปาดังเบซาร ์อ.
สะเดา   จ.สงขลา

200,000.-บาท

4 กฟน.3 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นคลองตะเคยีนชยั ต.ทุง่
มหาเจรญิ อ.วงันํ@าเย็น จ.สระแกว้

200,000.-บาท

รวมเป็นเงนิ 800,000.- บาท

ที# เขต สถานที# งบประมาณ
1 กฟน.2 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นแมก่ลองค ีอ.อุม้ผาง จ.ตาก 2,000,000.-บาท

              รวมเป็นเงนิ 2,000,000.-บาท

1.1 สนบัสนนุงบประมาณการกอ่สรา้งอาคารเรยีน  

1.1 โครงการ PEA ปนัยิ8ม  อ ิ#มบญุ  คนืความสขุสูส่งัคม ประจําปี 2561 (จดักจิกรรม
ปรบัปรงุระบบไฟฟ้า แจกอปุกรณ์กฬีา อปุกรณ์การเรยีน และทนุอาหารกลางวนั)

6การประชุมคณะกรรมการมูลนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ที# เขต สถานที# งบประมาณ

1 กฟฉ.1 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นเมอืงทอง  ต.โนนทอง อ.นางยงู จ.
อดุรธานี

30,000.-บาท

2
กฟฉ.2

โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นปากลา อ.โขงเจยีม  จ.อบุลราชธานี 30,000.-บาท
3 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นหนองบัวพัฒนา  อ.นํ@ายนื  จ.อบุลราชธานี 30,000.-บาท
4 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นทา่แสนคณู  อ.นํ@ายนื  จ.อบุลราชธานี 30,000.-บาท
5 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน การทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย  อ.ดงหลวง 

จ.มกุดาหาร
30,000.-บาท

6 กฟก.1 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นคลองตะเคยีนชยั จ.สะแกว้ 30,000.-บาท
7

กฟก.2

โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นนํ@าแดง  ต.บางชนั อ.ขลงุ จ.จันทบรุี 30,000.-บาท
8 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นคลองมะลปิระเวสนว์ทิยา ต.อา่งครี ีอ.

มะขาม จ.จันทบรุี
30,000.-บาท

9 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน สงิคโปรแ์อรไ์ลนเ์ฉลมิพระเกยีรต ิฯ ต.ทุง่ขนาน 
อ.สอยดาว จ.จันทบรุี

30,000.-บาท

10 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นเขาฉลาด ต.เทพนมิติ อ.เขาสมงิ จ.ตราด 30,000.-บาท
11 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นทา่กุม่  ต.ทา่กุม่ อ.เมอืง จ.ตราด 30,000.-บาท
12 กฟก.3 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นเรดาส ์ม.4 ถ.ปรังเผล อ.สงัขละบรุ ีจ.

กาญจนบรุี
30,000.-บาท

13 กฟต.2 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน บา้นไรย่าว เลขที� 6 ต.บางชนั อ.บางชนั จ.
นครศรธีรรมราช

30,000.-บาท

รวมเป็นเงนิ 390,000.- บาท

1.3.สนบัสนนุงบประมาณในการตดิต ั8งเครื#องตดัไฟร ั#ว RCD 
โครงการ “สง่ใจ ไฟฟ้าปลอดภยั ใหน้อ้ง ” ปี 2561  
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7การประชุมคณะกรรมการมูลนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

2. ดา้นการใหค้วามรูเ้ร ื#องความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีน และ แลกเปลี#ยน
เรยีนรูร้ะหวา่ง SAFETY OFFICER 

การแลกเปลี�ยนเรยีนรูเ้รื�องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีน ตชด. ในการประชมุสมัมนาครใูหญ่
โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนครั@งที� 38 ประจําปี 2561  วนัอาทติยท์ี� 22 เมษายน 2561 โรงแรมรอยัลรเิวอร ์
กทม.

สรปุปญัหาในการดาํเนนิงานของโรงเรยีน ตชด.
1. วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้าในอาคารหลักและอาคาร

ประกอบ มอีายกุารใชง้านระยะ เวลานาน ทําให ้
เสื�อมสภาพบางอาคารยังไมไ่ดรั้บการปรับปรุงและ
ซอ่มแซมเนื�องจากขอ้จํากดัดา้นงบประมาณ    

2. โรงเรยีนยังขาดครทูี�มคีวามรูค้วามชํานาญเกี�ยวกบั
ไฟฟ้า

3. การออกเยี�ยมใหคํ้าแนะนํา ของหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งดา้นไฟฟ้าในพื@นที�ยังมนีอ้ย

ขอ้เสนอแนะเพิ#มเตมิ
ควรสรา้งชอ่งทางออนไลนใ์นการตดิตอ่ 
ประสานงาน สอบถามปัญหา เฉพาะระหวา่ง 
คณะทํางานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 
(SAFETY OFFICER)  โรงเรยีน ตชด. และ การ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ในระดับพื@นที� และสว่นกลาง 
เพื�อสามารถแกไ้ขปัญหาใหแ้กโ่รงเรยีน ตชด. ได ้
อยา่งเรง่ดว่น และเพื�อแลกเปลี�ยนปัญหา แนว
ทางการจัดการระวา่งโรงเรยีน ตชด. ไดด้ยีิ�งขึ@น

จากปัญหาและขอ้เสนอแนะของโรงเรยีน PEA และ ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ จงึประชมุ
หาแนวทางแกไ้ขโดยจะจัดทําชอ่งทางออนไลน ์ในการตดิตอ่ระหวา่งกนัตอ่ไป

8การประชุมคณะกรรมการมูลนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

3. ดา้นการเรยีนการสอนในโรงเรยีน
PEA จัดกจิกรรมใหค้วามรูด้า้นความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีนแกค่ร ูนักเรยีน โรงเรยีน ตชด. ภายใตโ้ครงการ 
ปันยิ@ม  อิ�มบญุ  คนืความสขุสูส่งัคม ประจําปี 2561 จํานวน 4 โรงเรยีนไดแ้กร่ร.ตชด.บา้นโป่งตะแบก จ.เพชรบรูณ์ 
รร.ตชด.บา้นคําสะอาด จ.อบุลราชธาน ีรร.ตชด.บา้นบาโรย จ.สงขลาและรร.ตชด. บา้นคลองตะเคยีนชยั จ. สระแกว้

ตวัอยา่งภาพกจิกรรมโรงเรยีนโรงเรยีน ตชด. บา้นคลองตะเคยีนชยั จ. สระแกว้
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9การประชุมคณะกรรมการมูลนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

สรปุ

9

1. โครงการฯ เร ิ#มดาํเนนิงานต ั8งแตปี่ พ.ศ.2553 โดยสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) รับสนองพระราชดํารฯิ แตง่ตั @ง คณะทํางานความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีนขึ@น คณะทํางานประกอบดว้ยหลายหน่วยงาน มกีารรว่มกนั
สนับสนุนทรัพยากรทั@งงบประมาณและบคุลากรตลอดมา

2. การดาํเนนิงานไดร้บัการสนบัสนุนจากหนว่ยงานที#เก ี#ยวขอ้งเป็นอยา่งด ีปัจจบุนัมี
โรงเรยีน ตชด. 204 แหง่ ที�ดําเนนิงานตามเป้าหมายของโครงการทั @ง 3 ดา้น 
• ดา้นโครงสรา้งพื@นฐาน:  โรงเรยีน ตชด. ไดรั้บการปรับปรงุระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่น

ภมูภิาค(PEA) 
• ดา้นจัดการความปลอดภัย: โรงเรยีน ตชด. จัดตั @ง Safety Officer/ Safety 
• การเรยีนการสอนในโรงเรยีน: โรงเรยีน ตชด. มกีารจัดการเรยีนการสอนเรื�องความ

ปลอดภัยของระบบไฟฟ้าบรูณาการในหลักสตูรและกจิกรรมภายในโรงเรยีน

3. แมจ้ะมโีรงเรยีน ตชด. ที#จดัต ั8งใหมเ่พิ#มขึ8น แตโ่รงเรยีนที#สรา้งใหม ่มกีารกอ่สรา้ง
ระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า และบางโรงเรยีนไฟฟ้าเขา้ไมถ่งึ ดงันั@นจงึไมม่ปัีญหา
เรื�องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

4. การดาํเนนิงานระยะตอ่ไป สง่เสรมิใหโ้รงเรยีน ตชด. ดแูลรักษาระบบไฟฟ้าและจัดการ
เรยีนการสอนทางดา้นระบบไฟฟ้าในโรงเรยีนไดด้ว้ยตนเองโดยม ีPEA เป็นหน่วยงานหลกั
ในการสนับสนุนใหค้วามชว่ยเหลอื
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การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

เรื�องที� ๑๒.
โครงการนํารอ่งการบรหิารระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

และไอซทีเีพื�อการเรยีนรูต้ลอดชวีติสําหรับชมุชนชายขอบ
(ศนูยก์ารเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา (กศน.) รร.ตชด และ สพฐ.)
ในพื2นที�โครงการตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื�อ
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

• มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
• สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
• ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ
• กระทรวงดจิทัิลเพื�อเศรษฐกจิและสงัคม
• การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (PEA) 
• กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
• คณะกรรมการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย (กศน.)
• บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 

การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

2การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

No อปุกรณ์ (ใน รร. 36 แหง่) จํานวน

1 หลอดไฟสอ่งสวา่ง ชดุที� 1 5

2 หลอดไฟสอ่งสวา่ง ชดุที� 2 1

3 โทรทัศนส์ ี14” และชดุรับสญัญาณดาวเทยีม 1

4 เครื�องเลน่ VCD 1

5 เครื�องขยายเสยีง 1

6 วทิยสุื�อสาร 1

โครงการระยะที! 1 (2551-2554)
1) จํานวน 36 โรงเรยีนรวม กศน. สพฐ. และ ตชด.
2) แผงโซลาร ์480 Wp ผลติจากหอ้งปฏบิตักิารของ สวทช. ในแต่

ละโรงเรยีน
3) วตัถปุระสงคสํ์าคญัเพื�อใหม้โีทรทัศน์รับการสอนทางไกลผา่น

ดาวเทยีมจากมลูนธิกิารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม หลอด
ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง เครื�องเลน่ VCD เครื�องขยายเสยีง และวทิยุ
สื�อสาร

4) รายงานสถานะภาพระบบดว้ยกระดาษจากครไูปยังตน้สงักัดแลว้
สง่ให ้สวทช.

1. ความเป็นมา1. ความเป็นมา

อปุกรณ์ repeater

• พื2นที�ดําเนนิงาน 24 แหง่(กศน. 23แหง่ ตชด. 1แหง่;(บา้นโตแฮ))
• อักษรสแีดงเป็นพื2นที�ตดิตั 2ง repeater เพื�อ telemetry 8 แหง่
• พื2นที�ดําเนนิงาน 24 แหง่(กศน. 23แหง่ ตชด. 1แหง่;(บา้นโตแฮ))
• อักษรสแีดงเป็นพื2นที�ตดิตั 2ง repeater เพื�อ telemetry 8 แหง่

ปญัหาที!เรยีนรูแ้ละตอ้งแกไ้ข
1. รายงานดว้ยกระดาษไมส่มํ�าเสมอ

และลดลงทกุปี
2. โทรมาตรทํางานเฉพาะจดุที�สญัาณ

ระดับสงูและเสถยีรเพยีงพอ

โครงการระยะที! 2 (2555-2558) 
1) 24 โรงเรยีนของ กศน. และ ตชด. เทา่น ัAน โดยโอน 12 แหง่

ของ สพฐ.ไปให ้ก. พลังงานชว่ยบรหิารแทน
2) เริ�มใชร้ะบบโทรมาตรควบคูก่บัเสรมิการรายงานดว้ยกระดาษ
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การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

1) ตดิตั 2งระบบโทรคมนาคม AIS ลงทนุเองครอบคลมุ 
ศศช.เดมิ 24 แหง่ ซึ�งรวมกบั รร.ตชด. และ สพฐ.
10 แหง่ (ใหม)่ เพื�อใหก้ารสื�อสารเสถยีร

2. โครงการดาํเนนิงานระยะที! 3 : 2559 - 25612. โครงการดาํเนนิงานระยะที! 3 : 2559 - 2561

2) ตดิตั 2งโครงสรา้งพื2นฐานเทคโนโลยไีอซที ีโดยงบประมาณรัฐบาลผา่น 
ก.ดจิทิลัเพื�อเศรษฐกจิและสงัคมใน ศศช. 8 แหง่ (เดมิ) และ รร.ตชด. 

สพฐ. 12 แหง่ (ใหม)่ ม ี3 องคป์ระกอบ ดงันี2
2.1) ระบบผลติไฟฟ้าฯ และโทรมาตร (Solar cell, Hydro, Wind, Diesel gen)

2.2) ระบบแอพพลเิคชั�น (PC Computer, Notebook, Tablet, TV, eLearning)

2.3) ระบบสื�อสารและโทรคมนาคม (ระบบอนิเทอรเ์น็ตและระบบโทรศัพท)์

การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ระบบผลติไฟฟ้าระบบผลติไฟฟ้า

• ระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติยแ์บบผสมผสาน 
(แสงอาทติย์ นํ2า ลม และ Diesel Gen เป็นตน้)

- ความตอ้งการไฟฟ้าตอ่วัน 12 kW-h/day
- ขนาดของระบบผลติไฟฟ้าฯ ที�ตดิตั 2ง 5 kW
- กําลังการผลติไฟฟ้าตอ่วัน 15 kW-h/day
- แบตเตอรี�สํารองไฟฟ้า 2 วัน (ในกรณีไมม่แีดด)

• ระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติยแ์บบผสมผสาน
(แสงอาทติย์ นํ2า ลม และ Diesel Gen เป็นตน้)

- ความตอ้งการไฟฟ้าตอ่วัน 3.6 kW-h/day
- ขนาดของระบบผลติไฟฟ้าฯ ที�ตดิตั 2ง 1.5 kW
- กําลังการผลติไฟฟ้าตอ่วัน 4.5 kW-h/day
- แบตเตอรี�สํารองไฟฟ้า 2 วัน (ในกรณีไมม่แีดด)

กลุม่ 1: รร. ขนาดเล็ก
(ศศช.ไทยภเูขา และ รร. ตชด.)

กลุม่ 2: รร. ขนาดใหญ ่
(รร. ตชด. และ สพฐ.)

 เพื!อผลติไฟฟ้าสําหรบัระบบไอซทีใีนกจิกรรมดา้นการศกึษาของโรงเรยีนที!ไมม่หีรอืขาดแคลน
ไฟฟ้า

 หลกัการออกแบบระบบผลติไฟฟ้า
– ระบบพึ�งพา Preventive Maintenance มากกวา่ Corrective Maintenance 
– บํารงุรักษามคีวามซบัซอ้นตํ�า ลดภาระการซอ่มบํารงุ ลดความผดิพลาดจากผูใ้ชง้าน 
– ตดิตั 2งใชเ้วลานอ้ย เคลื�อนยา้ยได ้ ทนทาน ป้องกนัแมลงและสตัวข์นาดเล็ก
– เพิ�มแหลง่จา่ยพลังงานอื�นๆได ้(พลังงานนํ2า ลม) และมแีหลง่จา่ยพลังงานไฟฟ้าสํารอง
– ระบบ Monitoring แสดงสถานะการผลติและการใชไ้ฟฟ้า (Online Reporting)
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การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

5การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ระบบผลติไฟฟ้าระบบผลติไฟฟ้า

ระบบผลติไฟฟ้าแบบผสมผสาน 

การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

6การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ระบบโทรมาตร (Monitoring system)ระบบโทรมาตร (Monitoring system)

Solar cell
Charger Inverter

Battery

โรงเรยีน

ขอ้มูลความเขม้แสง 
และอุณหภูมิ

ขอ้มูลความเขม้แสง 
และอุณหภูมิ

Charger Inverter

โรงเรยีน

Solar cell

Battery

Diesel 
generator

ระบบผลติไฟฟ้า 1.5 kW สําหรับกลุม่โรงเรยีนขนาดเล็กระบบผลติไฟฟ้า 1.5 kW สําหรับกลุม่โรงเรยีนขนาดเล็ก
แผนที�โรงเรยีนในโครงการ 20 แหง่แผนที�โรงเรยีนในโครงการ 20 แหง่

ระบบผลติไฟฟ้า 5 kW สําหรับกลุม่โรงเรยีนขนาดใหญ่ระบบผลติไฟฟ้า 5 kW สําหรับกลุม่โรงเรยีนขนาดใหญ่
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การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

7การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561(1/4) : การตดิต ัAงระบบผลติไฟฟ้าและระบบอนิเทอรเ์น็ต3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561(1/4) : การตดิต ัAงระบบผลติไฟฟ้าและระบบอนิเทอรเ์น็ต
รายชื!อโรงเรยีนในโครงการ 20 แหง่

NO
พท.นําร่อง

สงักดั
Solar cell, 

Application,
Network

Internet
ชื�อ จังหวดั

A01 ศศช.บา้นวาแหมะคี จ.ตาก กศน complete complete
A02 ศศช.บา้นเลอ้เบป๊วา้คี จ.ตาก กศน complete complete
A03 ศกร.ตชด.บา้นหว้ยโป่งเลา จ.แมฮ่อ่งสอน ตชด complete complete
A04 ศกร.ตชด.บา้นโตแฮ จ.แมฮ่อ่งสอน ตชด complete complete
A05 ศศช.บา้นหว้ยเกีtยงนอ้ย จ.แมฮ่อ่งสอน กศน complete complete
A06 ศศช.บา้นเลอะตอ จ.เชยีงใหม่ กศน complete complete
A07 ศศช.บา้นเหลา่ปลาทู จ.เชยีงใหม่ กศน complete complete
A08 ศศช.บา้นแมล่ะเอาะ จ.เชยีงใหม่ กศน complete complete
A09 ศศช.บา้นหว้ยกวา้งใหม่ จ.เชยีงใหม่ กศน complete complete
A10 ศศช.บา้นหนองอึtงเหนอื จ.เชยีงใหม่ กศน complete complete

กลุม่ 1 โรงเรยีนขนาดเล็ก : ศศช. 8 แหง่ และ รร.ตชด. 2 แหง่ 
(ตดิต ัAงระบบ Solar cell ขนาด 1.5 kW)

กลุม่ 2 โรงเรยีนขนาดใหญ ่: รร. ตชด. 9 แหง่ และ สพฐ. 1 แหง่ 
(ตดิต ัAงระบบ Solar cell ขนาด 5 kW)

NO
พท.นําร่อง

สงักดั
Solar cell, 

Application,
Network

Internet
ชื�อ จังหวดั

B01 ร.ร.ตชด.บา้นโป่งลกึ   จ.เพชรบรุี ตชด complete complete

B02 ร.ร.ตชด.บา้นปิลอ๊กคี� จ.กาญจนบรุี ตชด complete complete

B03 ร.ร.ตชด.สนุทรเวช จ.กาญจนบรุี ตชด complete complete

B04 ร.ร.ตชด.บา้นหมอ่งกัxวะ จ.ตาก ตชด complete complete

B05 ร.ร.ตชด.บา้นเลตองคุ จ.ตาก ตชด complete complete

B06 ร.ร.ตชด.มรว.เฉลมิลักษณ์ จ.ตาก ตชด complete complete

B07 ร.ร.ตชด.ทา่นผูห้ญงิประไพ จ.เชยีงใหม่ ตชด complete complete

B08 ร.ร.ตชด.บา้นแสนคําลอื จ.แมฮ่อ่งสอน ตชด complete complete

B09 ศกร.ตชด.บา้นแมเ่หลอ จ.แมฮ่อ่งสอน ตชด complete complete

B10 รร.บา้นโพซอ จ.แมฮ่อ่งสอน สพฐ complete completeตดิต ัAง Solar cell, Application , Network และ 
ระบบอนิเทอรเ์น็ตแลว้ เสร็จแลว้ 20 แหง่

การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

8การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ภาพรวมสดัสว่นพลงังานไฟฟ้า (%) ต ัAงแต ่ม.ค. 2561 - ก.พ. 2562

3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561 : ขอ้มลูระบบผลติไฟฟ้าผา่นระบบโทรมาตร3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561 : ขอ้มลูระบบผลติไฟฟ้าผา่นระบบโทรมาตร

“ ใช ้2 สว่น เก็บ 1 สว่น ”

อย
ูร่ะ

ห
วา่

งต
ดิ
ต
ั2งอ

นิ
เท

อร
เ์น็

ต

65%
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การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

9การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

• ลําดับที� 1-7 มปีรมิาณการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตตอ่เดอืนที�สงู บางแหง่สงูถงึ 384 Gbyte ในระยะ 2 เดอืน
• บางโรงเรยีนขาดขอ้มลูการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต เนื�องจากใชโ้ครงสรา้งระบบเครอืขา่ยที�แตกตา่งกนั 

ดังนั2นจงึตอ้งหารอืเพิ�มเตมิระหวา่งเนคเทคกับ AIS เพื�อตดิตั 2งระบบตดิตามการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเพิ�มเตมิ

3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561 : ขอ้มลูการใชง้านระบบอนิเทอรเ์น็ต3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561 : ขอ้มลูการใชง้านระบบอนิเทอรเ์น็ต

ปรมิาณการใชข้อ้มลู (อนิเทอรเ์น็ตและมอืถอื) แยกตามสถานฐีาน 
ต ัAงแต ่1 พ.ย. 2561 -  15 ม.ค. 2562

การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

10การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561 : การตดิต ัAงระบบผลติไฟฟ้าและระบบเครอืขา่ย
(ตัวอยา่งโรงเรยีน ตชด. บา้นโป่งลกึ จ.เพชรบรุ ีตดิตั 2งระบบ Solar Cell เมื�อ 19 พฤษภาคม 2560)
3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561 : การตดิต ัAงระบบผลติไฟฟ้าและระบบเครอืขา่ย
(ตัวอยา่งโรงเรยีน ตชด. บา้นโป่งลกึ จ.เพชรบรุ ีตดิตั 2งระบบ Solar Cell เมื�อ 19 พฤษภาคม 2560)

Plug, Switch & 
LAN Box Ambient Temp

เซ็นเซอร์

ICT Classroom

Solar Power & Battery  Boxes Consumer UnitDiesel generator 5kVA Light Sensor

Solar Pump (2HP) Water Tanks

สภาพโดยรอบของโรงเรยีนสภาพเสน้ทางไปโรงเรยีน  จดัต ัAงเมื!อ 2547
 ระดบักอ่นประถมศกึษา - ประถมศกึษาปีที! 6
 ครู เจา้หนา้ที! 14 คน นกัเรยีน 253 คน 
 ชาตพินัธุ ์ไทยและกะเหรี!ยง
 การเดนิทาง 2 ชม. 40 นาท ี(54 กม.) จาก

สํานกังานที!ดนิ อ. แกง่กระจาน (รถ 4WD)
 ไมม่รีะบบสายสง่ไฟฟ้าและระบบการสื!อสาร

โทรคมนาคมไมเ่สถยีร

ระบบผลติไฟฟ้าแบบผสมผสานและระบบโทรมาตร

Solar Cell System 5kWp

ระบบแอพพลเิคช ั!นเพื!อการจดัการเรยีนการสอนระบบเครอืขา่ยภายในอาคาร ระบบสื!อสารภายนอกอาคาร
Network Controller
(ICT Classroom)

WIFI Router #2WIFI Router#1

CCTV CameraWIFI Router#3 Network Controller
(สขุศาลาฯ)

ตดิตั 2งอนิเทอรเ์น็ตเสร็จ
พ.ค. 2561

จานดาวเทยีม C Brand 
รับ/สง่สญัญาณ (รร.)

ระบบอนิเทอรเ์น็ตที�สขุศาลาฯ

ป้ายระบบพลังงาน 
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การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

11การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561 : ขอ้มลูระบบผลติไฟฟ้าผา่นระบบโทรมาตร
(ตัวอยา่งโรงเรยีน ตชด. บา้นโป่งลกึ จ.เพชรบรุ ีตดิตั 2งระบบ Solar Cell เมื�อ 19 พฤษภาคม 2560)
3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561 : ขอ้มลูระบบผลติไฟฟ้าผา่นระบบโทรมาตร
(ตัวอยา่งโรงเรยีน ตชด. บา้นโป่งลกึ จ.เพชรบรุ ีตดิตั 2งระบบ Solar Cell เมื�อ 19 พฤษภาคม 2560)

ขอ้มลูพลงังานไฟฟ้ารายเดอืน ต ัAงแต ่ม.ค. 2561 - ก.พ. 2562

รายการ ผลติ ใช้ เหลอื ระบบทาํงาน (วนั)
พลงังานไฟฟ้า ม.ค. 2561 - ก.พ. 2562 (kWh) 3516.58 1589.05 1927.54

424
พลงังานไฟฟ้าเฉลี!ยตอ่เดอืน (kWh/month) 251.18 113.50 137.68
พลงังานไฟฟ้าเฉลี!ยตอ่วนั (kWh/day) 8.29 3.75 4.55
สดัสว่นพลงังานไฟฟ้า (%) 100 45 55

การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

12การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561 : การพฒันาศกัยภาพชุมชนในพืAนที!นํารอ่ง3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561 : การพฒันาศกัยภาพชุมชนในพืAนที!นํารอ่ง

การพฒันาศกัยภาพครดูา้นการประยกุตใ์ชไ้อซทีี
โรงเรยีน ตชด. 11 แหง่  ศศช. 8 แหง่ และสพฐ. 1 แหง่

อบรมทําหลอดไฟฟ้าสอ่งสวา่ง LED-solar อยา่งงา่ย 
(พ.ย.2561 - ม.ีค.2562) จํานวน 20 ชุมชน 800 ครวัเรอืน

การนําเสนอรปูแบบการประยกุตใ์ชร้ะบบไอซทีขีอง 
โรงเรยีน ตชด. 11 แหง่ วนัที! 26 - 27ธ.ค. 2561

รว่มรบัเสด็จ โรงเรยีน ตชด. มรว.เฉลมิลกัษณ์(บา้นเลอตอ) 
ต.แมต่ ื!น อ.แมร่ะมาด จ.ตาก เมื!อวนัที! 19 ธ.ค. 2561
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การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

13การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ผลการดาํเนนิงาน 

วนัที! 19 – 23 พฤศจกิายน 2561 จํานวน 110 ครวัเรอืน 

ร.ร.ตชด.มรว.เฉลมิลักษณ์  ศศช.บา้นวาแหมะค ี ศศช.บา้นเลอ้เบป๊วา้คี

วนัที! 4 – 7 ธนัวาคม 2561 จํานวน 100 ครวัเรอืน 

ร.ร.ตชด.บา้นปิลอ๊กคี�  ร.ร.ตชด.สนุทรเวช

วนัที! 13 – 19 มกราคม 2562 จํานวน 180 ครวัเรอืน

ศกร.ตชด.บา้นแมเ่หลอ  ร.ร.ตชด.บา้นแสนคําลอื  ศกร.ตชด.บา้นหว้ย
โป่งเลา  รร.บา้นโพซอ

วนัที! 28 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ ์2562 จํานวน 100 ครวัเรอืน

ร.ร.ตชด.บา้นหมอ่งกัxวะ  ร.ร.ตชด.บา้นเลตองคุ

วนัที! 20 กมุภาพนัธ ์– 9 มนีาคม 2562 จํานวน 310 ครวัเรอืน

ร.ร.ตชด.ทา่นผูห้ญงิประไพ ร.ร.ตชด.บา้นโป่งลกึ  ศกร.ตชด.บา้นโตแฮ
ศศช.บา้นหว้ยเกีtยงนอ้ย ศศช.บา้นเลอะตอ ศศช.บา้นเหลา่ปลาทู
ศศช.บา้นแมล่ะเอาะ ศศช.บา้นหว้ยกวา้งใหม ่ ศศช.บา้นหนองอึtงเหนอื

รวมท ัAงส ิAน 20 ชุมชน 800 ครวัเรอืน

(3) การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื!อสง่เสรมิศกัยภาพชุมชนเพื!อ
พฒันาคณุภาพชวีติ  เร ื!อง “การผลติไฟฟ้าสอ่งสวา่งดว้ย LED-
solar แบบพึ!งพาตนเอง” 
ในพื2นที�นําร่องคก.ไอซทีีเพื�อการเรียนรูต้ลอดชวีติสําหรับชุมชนชาย
ขอบในพื2นที�ทรงงานตามพระราชดําร ิในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุารี
ความเป็นมา : ชมุชนที�อยู่ในบรเิวณพื2นที�นําร่องของ คก. ยังไม่มี
ไฟฟ้าส่องสว่างใชใ้นการดํารงชีวติ ซึ�งเป็นอุปสรรคที�สําคัญในการ
พัฒนาการเรียนรูแ้ละการทบทวนบทเรียนของนักเรียน เนื�องจาก
หลังจากเรียนรูท้ี�โรงเรียนแลว้เมื�อกลับไปบา้นไม่สามารถทบทวน
บทเรยีนไดเ้พราะไมม่แีสงสวา่งเพื�อการอา่น เขยีน เรยีนรู ้
วตัถปุระสงค ์: เพื�อใหช้มุชนไดรั้บประโยชน์และเป็นการพัฒนาชมุชน
ใหม้ีทักษะการประกอบและตดิตั 2งไฟฟ้าส่องสว่างใชด้ว้ยตนเองและ
ปลอดภัย   
งาน HRDS และ SLT : จงึไดม้กีารออกแบบทางวศิวกรรมใหใ้ชง้าน
ง่าย ประหยัด และหาวัสดุไดเ้องในทอ้งถิ�น เพื�อใหช้าวบา้นสามารถ
จัดทําไฟฟ้าส่องสว่าง และแกปั้ญหาการใชง้านไดด้ว้ยตนเอง และ
พึ�งพาตนเองไดอ้ยา่งยั�งยนื

3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561 : การพฒันาศกัยภาพชุมชนในพืAนที!นํารอ่ง3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561 : การพฒันาศกัยภาพชุมชนในพืAนที!นํารอ่ง

การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

14การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

(4) การสมัมนา Show and Share เร ื!อง “การนําเสนอรปูแบบการ
ประยกุต ์ใชร้ะบบไอซทีเีพื!อการเรยีนรูต้ลอดชวีติสาํหรบัชุมชนชาย
ขอบ”
ความเป็นมา : ตามที� เนคเทค ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณกระทรวง 
DE ใหดํ้าเนนิโครงการไอซทีเีพื�อการเรยีนรูต้ลอดชวีติสําหรับชมุชนชาย
ขอบเพื�อสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนที�อยู่ห่างไกลและทุรกันดารให ้
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ย่างเท่าเทียม มีพื2นที�นําร่องเป็น
โรงเรียนภายใตส้ังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๑๑ 
แหง่และโรงเรยีนนํารอ่งของโครงการอกี ๑ แหง่(งบประมาณสนับสนุนจาก
แหลง่อื�น) จากการตดิตามผลการจัดการเรยีนการสอนของโรงเรยีนในการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบไอซทีทีี�ศนูย ์ฯ ไดต้ดิตั 2งใหร้ะหวา่งเดอืนมถินุายน-ตลุาคม 
๒๕๖๑ ที�ผ่านมา พบวา่โรงเรยีนไดม้กีารกําหนดเป้าหมายในการสง่เสรมิ
ครผููส้อน มกีารประยกุตใ์ชไ้อซทีใีนการจัดการเรยีนการสอนในรายวชิาตา่ง 
ๆ ในโรงเรยีนอยา่งตอ่เนื�อง 
วตัถุประสงค ์: เพื�อใหค้รูผูส้อนมีโอกาสไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรูว้ธิ ีการ
จัดการเรยีนการสอนในกลุ่มพื2นที�นําร่องร่วมกัน และคัดเลอืกโรงเรยีนที�มี
ผลงานดเีดน่มาจัดแสดงเป็นโรงเรยีนตน้แบบในงานประชมุวชิาการ สวทช. 
ประจําปี ๒๕๖๒ (NSTDA Annual Conference : NAC2019) ในหว้งเดอืน
มนีาคม ๒๕๖๒ 

ผลการดาํเนนิงาน 
จดัการสมัมนาวนัที! ๒๖- ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ -
๑๖.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมธาราทอง ๑ โรงแรมฮอลเิดยอ์นิน ์
จงัหวดัเชยีงใหม ่
- ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนาจํานวน 24 คน จาก โรงเรยีนตํารวจตระเวน
ชายแดนในพื2นที�นํารอ่งจํานวน 12 แหง่ 

- โรงเรยีนที�ผา่นการคัดเลอืกโรงเรยีนที�มผีลงานดเีดน่มาจัดแสดง
เป็นโรงเรยีนตน้แบบในงานประชมุวชิาการ สวทช. ประจําปี 
2562 (NSTDA Annual Conference : NAC2019) ในหว้งเดอืน
มนีาคม 2562 จํานวน 2 แหง่  คอื 

1. ศกร.ตชด.บา้นหว้ยโป่งเลา ต.แมก่ี2 อ.ขนุยวม จ.แมฮ่อ่งสอน  
2. โรงเรยีน ตชด.เฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา (บา้น

หมอ่งกัxวะ) ต.แมจั่น อ.อุม้ผาง จ.ตาก

3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561 : การพฒันาศกัยภาพชุมชนในพืAนที!นํารอ่ง3. ผลการดาํเนนิงานปี 2561 : การพฒันาศกัยภาพชุมชนในพืAนที!นํารอ่ง
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การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

15การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

4. การบรหิารจดัการและการดแูลรกัษา : บทบาทหนา้ที!ผูเ้ก ี!ยวขอ้ง4. การบรหิารจดัการและการดแูลรกัษา : บทบาทหนา้ที!ผูเ้ก ี!ยวขอ้ง

คร/ูผูด้แูลระบบประจําโรงเรยีน
• ตรวจสอบและเฝ้าระวังการใชพ้ลังงาน

ไฟฟ้าในโรงเรยีน ผา่นทางป้ายแสดง
พลังงาน

• ดแูลรักษาอปุกรณ์และแกไ้ขปัญหาอยา่ง
งา่ยของระบบเบื2องตน้

• ประสานงานกบั ผูด้แูลพื2นที� เนคเทค และ 
กฟภ.

• รายงานผลการดําเนนิงานประจําเดอืน

การรายงานผลและแลกเปลี!ยนประสบการณ์ประจําปี
• ในการประชุมครใูหญป่ระจําปีในกรงุเทพท ัAงดา้นบาํรงุรกัษาและการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน

การสื!อสารผา่น LINE

กฟภ.
• ตรวจสอบและเฝ้าระวังการใชง้านระบบผา่น 

Monitoring
• ดําเนนิการแกไ้ขปัญหาที�เกดิขึ2น 

(Corrective Maintenance)
• ดําเนนิการตรวจสอบบํารงุรักษาประจําปี 

(Preventive Maintenance)
• ตดิตอ่ประสานงานแกไ้ขปัญหากับเนคเทค 

และ vendor

เนคเทค
• ตรวจสอบและเฝ้าระวังการใชง้านระบบ

ผา่น Monitoring (ในชว่งเปลี�ยนผา่น)
• ใหคํ้าปรกึษาในการแกไ้ขปัญหา (ในชว่ง

เปลี�ยนผา่น)
• อมรมผูด้แูลระบบและผูด้แูลพื2นที�ของ

โรงเรยีน
• ตดิตอ่ประสานงานแกไ้ขปัญหากับ คร/ู

ผูด้แูลระบบฯ กฟภ. และ vendor

การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

16การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

4. การบรหิารจดัการและการดแูลรกัษา : กฟภ.4. การบรหิารจดัการและการดแูลรกัษา : กฟภ.

การจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุของ กฟภ.
• ปัจจบุัน – 31 ม.ีค.2562 งบประมาณ 751,590 บาท สําหรับรว่มสงัเกตการณแ์ละรว่มกจิกรรมกบัโครงการฯ
• 1 เม.ย. 2562 – 31 ม.ีค.2567 งบประมาณ 14,123,280 บาท โดยเฉลี�ย ปีละ 2,824,656 บาท สําหรับ 20 แหง่

บทบาทและแนวทางการดาํเนนิงานของ กฟภ. ในการดแูลรกัษา
• กําหนดผูด้แูลรับผดิชอบ ในพื2นที�สําหรับแตล่ะโรงเรยีน
• ตรวจสอบระบบผา่น ระบบ Monitoring เป็นประจํา
• ดแูลรักษาอปุกรณ์เบื2องตน้ (Preventive Maintenance) อยา่งนอ้ย 1 ครั 2งตอ่ปี
• ดําเนนิการแกไ้ขปัญหา (Corrective Maintenance) รว่มกบั เนคเทคและ vendor
• จัดทําคูม่อืการดแูลรักษา รวมถงึการจัดการดา้นขยะอเิล็กทรอนกิส ์ในแตล่ะพื2นที�
• ดําเนนิกจิกรรม CSR
• รายงานผลการดําเนนิงานเป็นระยะใหแ้ก่ ฝสอ.

กจิกรรมการบาํรงุรกัษาของ เนคเทค รว่มกบั กฟภ.
โรงเรยีน ตชด.มรว.เฉลมิลกัษณ์ 

6 ธ.ค. 2561
ศกร.ตชด.บา้นหว้ยโป่งเลา 

7 ม.ิย. 2561
โรงเรยีน ตชด.บา้นปิลอ๊กคี! 

20 ก.ค. 2561
โรงเรยีน ตชด.สนุทรเวช

18 ก.ค. 2561
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การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

17การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

4. การบรหิารจดัการและการดแูลรกัษา : เขตพืAนที!ความรบัผดิชอบของ กฟภ. 4. การบรหิารจดัการและการดแูลรกัษา : เขตพืAนที!ความรบัผดิชอบของ กฟภ. 

การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

18การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

4. การบรหิารจดัการและการดแูลรกัษา : เขตพืAนที!ความรบัผดิชอบของ กฟภ. 4. การบรหิารจดัการและการดแูลรกัษา : เขตพืAนที!ความรบัผดิชอบของ กฟภ. 
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การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

19การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

4. การบรหิารจดัการและการดแูลรกัษา : ชื!อยอ่หนว่ยงานหรอืแผนกของ กฟภ. 4. การบรหิารจดัการและการดแูลรกัษา : ชื!อยอ่หนว่ยงานหรอืแผนกของ กฟภ. 

ชื!อยอ่ ชื!อเต็ม
กฟน.1 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เขต 1 ภาคเหนอื 

(จ.เชยีงใหม)่

กฟอ.จอมทอง การไฟฟ้า อาํเภอจอมทอง

กฟย.อมกอ๋ย การไฟฟ้ายอ่ย อาํเภออมกอ๋ย

กฟย.อ.ขนุยวม การไฟฟ้ายอ่ย อาํเภอขนุยวม

กฟจ.
แมฮ่อ่งสอน

การไฟฟ้า จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน

กฟย.ปางมะผา้ การไฟฟ้ายอ่ย อาํเภอปางมะผา้

กฟส.แมส่ะเรยีง การไฟฟ้าสาขา อาํเภอแมส่ะเรยีง

กฟย.สบเมย การไฟฟ้ายอ่ย อาํเภอสบเมย

กฟน.2 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เขต 2 ภาคเหนอื
(จ.พษิณุโลก)

กฟจ.ตาก การไฟฟ้า จงัหวดัตาก

กฟย.ทา่สอง
ยาง

การไฟฟ้ายอ่ย อาํเภอทา่สองยาง

กฟอ.แมส่อด การไฟฟ้ายอ่ย อาํเภอแมส่อด

กฟย.อุม้ผาง การไฟฟ้ายอ่ย อาํเภออุม้ผาง

กฟย.แมร่ะมาด การไฟฟ้ายอ่ย อาํเภอแมร่ะมาด

ชื!อยอ่ ชื!อเต็ม
กฟก.3 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เขต 3 ภาคกลาง 

(จ.นครปฐม)

กฟจ.กาญจนบรุ ี การไฟฟ้า จังหวดักาญจนบรุี

กฟส.ทองผาภมู ิ การไฟฟ้าสาขา อําเภอทองผาภมูิ

กฟย.สงัขละบรุ ี การไฟฟ้ายอ่ย อําเภอสงัขละบรุี

กฟต.1 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เขต 1 ภาคใต ้(จ.
เพชรบรุ)ี

กฟจ.เพชรบรุ ี การไฟฟ้า จังหวดัเพชรบรุี

กฟอ.แกง่
กระจาน

การไฟฟ้า อําเภอแกง่กระจาน

กฟจ.
ประจวบครีขีนัธ์

การไฟฟ้า จังหวดัประจวบครีขีนัธ์

กฟอ.บาง
สะพาน

การไฟฟ้า อําเภอบางสะพาน

การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

20การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

4. การบรหิารจดัการและการดแูลรกัษา : Flow การทํางาน4. การบรหิารจดัการและการดแูลรกัษา : Flow การทํางาน
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การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

21การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

(1)โรงเรยีนตชด. มกีารแต่งต ัAงกรรมการ
ดูแลระบบผลติไฟฟ้าและระบบไอซีท ีและ
มอบหมายผูด้แูลและรบัผดิชอบอุปกรณ์และ
หอ้งเรยีนไอซทีี

(2) จดัทําตารางการเขา้ใช้ อุปกรณ์และ/
หรอืหอ้งไอซที ีในการเรยีนการสอน

(3) จดัทําบญัชรีายการอปุกรณ์ที!ไดร้บั

(4) จดัทําตารางการเขา้ใช ้อปุกรณ์และ/
หรอืหอ้งไอซที ีในการเรยีนการสอน

(5)โรงเรยีนมกีารจดัทําสมดุบนัทกึการ
เขา้ใช ้อปุกรณ์และ/หรอืหอ้งไอซทีี

4. การบรหิารจดัการและการดแูลรกัษา : การบํารงุรกัษา PC/Tablet โดย
โรงเรยีนในโครงการฯ
4. การบรหิารจดัการและการดแูลรกัษา : การบํารงุรกัษา PC/Tablet โดย
โรงเรยีนในโครงการฯ

การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

22การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ลงพืAนที!ศกึษาสภาพปญัหา
วันที� 9 ม.ค.2562 ประชมุหารอื
รว่มกบั
- กองกํากบัการตํารวจตระเวน

ชายแดนที� 34 
- รพ.ทา่สองยาง 
- รพ.สต.บา้นหว้ยนกกก 
- บรษัิท AIS

5. การดาํเนนิงานตามพระราชกระแสรบัส ั!ง เมื!อวนัที! 19 ธ.ค. 2562 : 
Telemedicine(ปัญหาการตรวจรักษาพยาบาลผูป่้วยทางไกลระหวา่ง รพ.ทา่สองยาง กบั รพ.สต.บา้นกา
หมา่ผาโด)้

5. การดาํเนนิงานตามพระราชกระแสรบัส ั!ง เมื!อวนัที! 19 ธ.ค. 2562 : 
Telemedicine(ปัญหาการตรวจรักษาพยาบาลผูป่้วยทางไกลระหวา่ง รพ.ทา่สองยาง กบั รพ.สต.บา้นกา
หมา่ผาโด)้

ระบบ Telemedicine
(ระหวา่ง รพ.ทา่สองยาง กบั รพ.สต.บา้นกาหมา่ผาโด)้

อําเภอทา่สองยาง จังหวัดตาก

รพ.ทา่สองยาง รพ.สต.บา้นกาหมา่ผาโด ้

แผนการดาํเนนิงาน
• ก.พ.2562 สํารวจพื2นที� สํารวจความตอ้งการอกีครั 2ง
• ม.ีค.2562 ตดิตั 2ง ทดสอบ และฝึกอบรมการใชง้าน
• เม.ษ.2562 เร ิ!มใชง้านและตรวจตดิตามผลเป็นระยะ

บทบาทหนา้ที!ผูเ้ก ี!ยวขอ้ง
• เนคเทค ใหก้ารสนับสนุน Notebook Video camera 
Teleconference Software กา ร ฝึกอบรม การให ้
คําปรกึษา

• AIS ให ก้ า รส นับส นุนโครงสร า้ งพื2น ฐานระบบ
อนิเทอรเ์น็ตและการสื�อสาร

• รพ.ทา่สองยาง และ รพ.สต.บา้นกาหมา่ผาโด ้ใหก้าร
สนับสนุนดา้นบคุลากรผูใ้ชง้าน กระบวนการตรวจและ
ดแูลผูป่้วย การดแูลรักษาอปุกรณ์ คา่อนิเทอรเ์น็ตและ
การสื�อสาร

งบประมาณ
เนคเทค จัดสรรงบประมาณดําเนนิงาน 100,000 บาท

รายการอปุกรณ์
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การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

23การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ระบบ Solar cell 4.2 kW

ขอ้มลูระบบ Solar cell และอุปกรณ์เครื!องใชไ้ฟฟ้าใน
หอ้งคอมพวิเตอร์
• ระบบ Solar cellขนาด 4.2 kW เปิดใชง้านตั 2งแต ่
ม.ิย.2558 จนถงึปัจจบุนัรวม 4 ปี 6 เดอืน สนับสนุนโดย 
มทร.ลา้นนาตาก ไดแ้ก ่Solar panel 300W 14 แผง, 
Solar charger 48V 1 เครื�อง, Solar inverter 3kW 1 
เครื�อง, Battery (แบบเตมินํ2ากลั�น) 12V 160Ah  8 ลกู

• ผลติไฟฟ้าไดเ้ฉลี�ย 12.6 หน่วย/วัน เพื�อจา่ยใหก้บัหอ้ง
คอมพวิเตอรเ์ป็นหลกั 

• อปุกรณ์ไฟฟ้าหอ้งคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก ่PC Computer 11 
เครื�อง, เครื�องขยายเสยีง 1 เครื�อง, โปรเจคเตอร ์1 เครื�อง, 
หลอดไฟ 2 หลอด, พัดลม 2 เครื�อง

• ตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 12 หน่วย/วัน (กรณีใชง้าน 3 ชั�วโมง/
วัน) หากเปิดใชง้านอปุกรณ์ทั 2งหมดระบบจะมภีาระที� 95%

 9 ม.ค.2562 : เนคเทค และ กก.ตชด.34 ไดล้งพื2นที�เพื�อศกึษาสภาพปัญหา
ไฟฟ้าไมเ่พยีงพอสําหรับการจัดการเรยีนการสอนคอมพวิเตอร ์พบวา่ แบตเตอรี!
เสื!อมสภาพเพราะขาดการบํารงุรกัษา ไมส่ามารถกกัเก็บพลงังานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ เนื�องจากมกีารใชง้านเกนิอาย ุ(แบตเตอรี�แบบเตมินํ2ากลั�นชนดิ
ธรรมดาดงักลา่วมอีายกุารใชง้านประมาณ 3 ปี)

 9 ม.ค.2562 : เนคเทค และ กก.ตชด.34 ไดล้งพื2นที�เพื�อศกึษาสภาพปัญหา
ไฟฟ้าไมเ่พยีงพอสําหรับการจัดการเรยีนการสอนคอมพวิเตอร ์พบวา่ แบตเตอรี!
เสื!อมสภาพเพราะขาดการบํารงุรกัษา ไมส่ามารถกกัเก็บพลงังานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ เนื�องจากมกีารใชง้านเกนิอาย ุ(แบตเตอรี�แบบเตมินํ2ากลั�นชนดิ
ธรรมดาดงักลา่วมอีายกุารใชง้านประมาณ 3 ปี)

แบตเตอรี�

5. แผนงานปี 2562(4/4) : การดาํเนนิงานตามพระราชกระแสรบัส ั!ง เมื!อวนัที! 19 ธ.ค. 2562 
ไฟฟ้าไมเ่พยีงพอ (ตอ่การเรยีนคอมพวิเตอรร์ร. ตชด. บา้นตนีดอย อ.ทา่สองยาง จ.ตาก)
5. แผนงานปี 2562(4/4) : การดาํเนนิงานตามพระราชกระแสรบัส ั!ง เมื!อวนัที! 19 ธ.ค. 2562 
ไฟฟ้าไมเ่พยีงพอ (ตอ่การเรยีนคอมพวิเตอรร์ร. ตชด. บา้นตนีดอย อ.ทา่สองยาง จ.ตาก)

หอ้งคอมพวิเตอร์

หลอดไฟProjector พัดลมPC computer

แผนการดาํเนนิงาน
• ก.พ.-มี.ค.2562 ดําเนินการจัดซื2อแบตเตอรี� โดย กก.
ตชด.34 

• เม.ษ.2562 ตดิตั 2ง ทดสอบ ฝึกอบรมการใชง้านโดยเนคเทค 
และเริ�มใชง้านระบบพรอ้มตรวจตดิตามผลเป็นระยะ

บทบาทหนา้ที!ผูเ้ก ี!ยวขอ้ง
• เนคเทค ใหคํ้าปรกึษาและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
เดนิทางเพื�อตดิตั 2ง ทดสอบระบบและการฝึกอบรม 

• กก.ตชด.34 จัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื2อแบตเตอรใีหม่
ทั 2งชดุและสนับสนุนบคุลากรเพื�อรับการฝึกอบรม 

งบประมาณ
กก.ตชด.34 จัดสรรงบประมาณซื2อแบตเตอร ี130,000 บาท
เนคเทค จัดสรรงบประมาณดําเนนิงาน 25,000 บาท

ตัวอยา่งการตดิตอ่ผา่น LINEเพื�อปรกึษาปัญหา
ระหวา่งโรงเรยีนกบัคณะทํางาน

การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี วนัที! ......... ... ๒๕๕๙

24การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที! ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

8. สรปุ8. สรปุ

1. ระยะที� 3 (2559-2562) ดําเนนิการภายใตโ้ครงการไอซทีชีายขอบ จํานวน 20 แหง่ (ตชด. 
11 แหง่ ศศช. 8 แหง่ และ สพฐ. 1 แหง่) ไดดํ้าเนนิการตดิตั 2ง Solar cell, Application 
Network และตดิตั 2งระบบอนิเทอรเ์น็ตเสร็จสิ2นแลว้ 20 แหง่

2. แต่ละโรงเรยีนเริ�มการใชง้านพลังงานไฟฟ้าสําหรับการเรยีนการสอน ซึ�งพลังงานไฟฟ้ายัง
พอเพยีงตอ่การใชง้าน และใชร้ะบบโทรมาตรในการตดิตามการทํางานของระบบ Solar cell

3. การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคไดกํ้าหนดผูด้แูลรับผดิชอบในพื2นที�สําหรับแตล่ะโรงเรยีน โดยไดเ้ขา้
ร่วมสังเกตการณ์และร่วมกจิกรรมบํารุงรักษาระบบ Solar cell กับโครงการ ซึ�งขณะนี2อยู่
ระหวา่งการประเมนิคา่ใชจ้า่ยเพื�อใชบํ้ารงุรักษาระบบในระยะยาวตั 2งแตปี่ 2563 เป็นตน้ไป

4. ประชมุหารอืเพื�อดําเนนิการตามพระราชกระแส เรื�อง “ระบบ Telemedicine และระบบ Solar 
cell รร.ตชด.บา้นตนีดอย”

5. ระบบ Telemedicine จะเป็นการนําร่องทดลองระหว่าง รพ.ท่าสองยาง กับ รพ.สต.บา้นกา
หมา่ผาโด ้ซึ�งประมาณการชว่งเวลาของการทดสอบในเดอืน เม.ย.2562

6. ระบบ Solar cell ที�มปัีญหาของ รร.ตชด.บา้นตนีดอย เนื�องจากแบตเตอรี�อยูใ่นสภาพที�เสื�อม
แลว้ ดงันั2นทาง ตชด. โดย กก.ตชด.34 จะเป็นผูดํ้าเนนิการแกไ้ข ประมาณเดอืน เม.ย.2562
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1
การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

เรื"องที" ๑๓
โครงการจัดการนํ,าอปุโภคบรโิภคใหแ้ก่

โรงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ จ. อดุรธานี
ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี

(ประจําปี ๒๕๖๑)

• มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
• สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
• ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ
• ศนูยพ์ันธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ
• ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
• กองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
• มหาวทิยาลยัราชภัฎอดุรธานี
• กรมทรัพยากรนํ,าบาดาล
• การประปาสว่นภมูภิาค
• ชมุชนบา้นเทพภเูงนิ

รายงานเมื"อ
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

2
การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมพีระราชดํารัสในการประชมุคณะกรรมการมลูนธิิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราช ดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีครั ,งที" 2 /2561 
เมื"อวนัศกุรท์ี" 23 กมุภาพันธ ์2561 วา่โรงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ จ.อดุรธาน ีมปัีญหาเรื"องการปนเปื,อนยา
กําจัดศัตรพูชืจากสวนยางพารา ทําใหโ้รงเรยีนจําเป็น  ตอ้งซื,อนํ,าขวดรับประทาน มลูนธิฯิ ควรหาทางให ้
ความชว่ยเหลอืแกไ้ขปัญหา

• ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประสานหน่วยงานที"เกี"ยวของเพื"อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยที"ผา่นมามกีารจัด
ประชมุหน่วยงานที"เกี"ยวขอ้งไปแลว้ 2 ครั,ง พรอ้มทั,งมกีารตดิตามตรวจเยี"ยมโรงเรยีนเพื"อรับทราบปัญหาไป
แลว้จํานวน 2 ครั,ง 

1.ความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
เสด็จพระราชดําเนนิไปยังโรงเรยีน ตชด. บา้นเทพ

ภเูงนิ เมื"อวันที" 19 กมุภาพันธ ์2561

อา่งเก็บนํ,าโรงเรยีน 
ตชด. บา้นเทพภเูงนิ 
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3
การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

การประเมนิความตอ้งการท ั�งโรงเรยีนและชุมชน

(โดยกรมทรพัยากรนํ�าบาดาล)

• จํานวนคร ูนักเรยีน ทั ,งหมด 65 คน 

• จํานวนชมุชนใกลเ้คยีงม ี75 หลังคาเรอืน

• ปรมิาณการใชนํ้ �าเพื(อการอปุโภคบรโิภค 

  โรงเรยีน 520 ลติร/วนั 

  ชุมชนและโรงเรยีน 3,000 ลติร/วนั
      (≈ 8 ลติร/คน/วนั , ≈  4 คน /1 ครวัเรอืน)

การใชนํั �าของโรงเรยีน

1. นํ �าบรโิภคมาจาก 2 แหลง่
•  นํ,ากองทนุหมูบ่า้น SML ม. 17 (นํ,าบรรจถุงัขนาด 20 

ลติร ) โดยการนําถงัเปลา่ไปรองนํ,ามาไวใ้ชใ้นการบรโิภค 
ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

• ซื,อนํ,าถงัจากหมูบ่า้นใกลเ้คยีง 10 ถงั/วัน(ถงัหนึ"งม2ี0
ลติร) ในราคา 15 บาท/ถงั 

2. นํ �าอปุโภคมาจาก 1 แหลง่ ไดแ้ก ่

•     นํ,าจากอา่งเก็บนํ,าผวิดนิ

2.การสํารวจสถานภาพกอ่นดําเนนิโครงการ

ปิดบอ่บาดาลแลว้ เนื"องจากบอ่
บาดาลเดมินํ,าที"ไดม้ปีรมิาณนอ้ย 

นํ,ามสีแีดง และมกีลิ"นสนมิ 
(ขอ้มลูจากโรงเรยีน)

แหลง่นํ �า และปญัหาของแหลง่นํ �าโรงเรยีน

ภาชนะเก็บนํ�าฝนไมเ่พยีงพอ

ถังเก็บนํ,าฝนเดมิที"มชีํารดุ

มรีอยรั"ว และไมไ่ดทํ้าความสะอาด

นํ �าฝน 

ถงัเก็บนํ,าฝน 

มคีวามเสี(ยงเรื(อง การ
ปนเปื� อนยากาํจดัศตัรพูชื

จากสวนยางพารา 
(ไกลโฟเสต และ พาราควอท)

นํ �าผวิดนิ

อา่งเก็บนํ,าปรมิาณ 
52,000,000 ลติร (52,000 ลบ.ม.) 

นํ �าใตด้นิ

บอ่บาดาลที"ปิดแลว้

4
การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

3.การตรวจสอบคณุภาพนํ�าของโรงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ และชุมชน(โดยศนูยน์า
โนเทค/สวทช) (1/2)

บอ่นํ �าชุมชน (ป่าตน้นํ �า)1

บอ่นํ �าชุมชน (ป่าตน้นํ �า) 2

ตวัอยา่งแหลง่นํ �าที(ทําการศกึษาอา่งเก็บนํ �าโรงเรยีน

ถงัเก็บนํ �าดบิของโรงเรยีน

บอ่นํ �าบาดาลของโรงเรยีน

สารกําจัดศัตรพูชืในแหลง่นํ,าที"ทําการศกึษา แบง่เป็น 2 กลุม่ คอื 
- สารกําจัดศัตรพูชืที"เกษตรกรนยิมใชใ้นปัจจบุัน ไดแ้ก ่ไกลโฟเสต และ พา

ราควอท
- สารกําจัดศัตรพูชืที"ปัจจุบันประเทศไทยเลกิใชแ้ลว้ แตม่ฤีทธิRตกคา้งใน

สิ"งแวดลอ้มนาน ไดแ้ก ่สารกลุม่ออรก์าโนคลอรนี 
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5
การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

สารเคมี แหลง่นํ,า วนัที"เก็บตัวอยา่ง ผลวเิคราะห์ เกณฑม์าตรฐานของนํ,าดื"ม

พาราควอท ถังเก็บนํ,าดบิ ร.ร. กมุภาพันธ ์2561 ไมพ่บ* - ประเทศไทยยังไมม่กีารกําหนดเกณฑก์ารปนเปื,อนของ
พาราควอทในนํ,าดื"ม

- เกณฑม์าตรฐานนํ,าดื"มของประเทศอังกฤษ แคนาดา และ
ไตห้วนั กําหนดใหพ้าราควอทในนํ,าตอ้งมคีา่ไมเ่กนิ 10 µg/L

อา่งเก็บนํ,าร.ร กันยายน 2561
มกราคม 2562 <2 µg/L

บอ่นํ,าชมุชน (ป่า
ตน้นํ,า)

มกราคม 2562 <2 µg/L

นํ,าบาดาลร.ร มกราคม 2562 <2 µg/L
* ไมพ่บ คอื มคีา่นอ้ยกวา่คา่ limit of detection ที" 1 µg/L

ปรมิาณพาราควอทที(พบในนํ �า

ปรมิาณไกลโฟเซตที(พบในนํ �า

สารเคมี แหลง่นํ,า วนัที"เก็บตัวอยา่ง ผลวเิคราะห์ เกณฑม์าตรฐานของนํ,าดื"ม

ไกลโฟเซต ถังเก็บนํ,าดบิ ร.ร. กมุภาพันธ ์2561 ไมพ่บ* - ประเทศไทยยังไมม่กีารกําหนดเกณฑก์ารปนเปื,อนของไกลโฟ
เซตในนํ,าดื"ม

- เกณฑม์าตรฐานนํ,าดื"มขององคก์ารอนามัยโลกกําหนดให ้
ไกลโฟเซตในนํ,าตอ้งมคีา่ไมเ่กนิ 900 µg/L

อา่งเก็บนํ,าร.รใ กันยายน 2561
มกราคม 2562

0.191 µg/L
<0.1 µg/L

บอ่นํ,าชมุชน (ป่า
ตน้นํ,า)

มกราคม 2562 <0.1 µg/L

นํ,าบาดาลร.ร. มกราคม 2562 <0.1 µg/L

สรปุผลการศกึษา
■ ตรวจพบการปนเปื,อนของพาราควอท และไกลโฟเซต ในแหลง่นํ,าของชมุชนและโรงเรยีน ในปรมิาณที"นอ้ยมาก และอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานสากลนํ,าดื"ม 
■ กรณีการปนเปื,อนของพาราควอทในแหลง่นํ,า ควรตอ้งมกีารเฝ้าระวัง หรอืลดการใชพ้าราควอท ใกลแ้หลง่นํ,า เนื"องจาก
ปรมิาณที"พบในแหลง่นํ,าแมจ้ะมคีา่นอ้ย แตก่็ถอืวา่มคีา่ไมห่า่งจากเกณฑม์าตรฐานนํ,าดื"มสากลมากนัก
■ จากการสุม่ตรวจนํ,าในถงัเก็บนํ,าดบิของร.ร. ในเดอืนมนีาคม 2561 พบการปนเปื,อนของสารออรก์าโนคลอรนี เชน่ ดดีที ี
คลอเดน ลนิเดน เป็นตน้ ในตวัอยา่งนํ,า แตพ่บในปรมิาณที"นอ้ยมาก และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานนํ,าประปาของการประปา
สว่นภมูภิาค พ.ศ. 2559
■  ปัจจบุนัโรงเรยีนไดล้า้งทําความสะอาดถงัเก็บนํ,าดบิแลว้

* ไมพ่บ คอื มคีา่นอ้ยกวา่คา่ limit of detection ที" 1 µg/L

3.การตรวจสอบคณุภาพนํ�าของโรงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ และชุมชน(โดยศนูยน์าโนเทค/
สวทช) (2/2)

6
การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

3. แผนการดาํเนนิงานแบง่เป็น 4 ระยะ(1/2) 
ระยะที" 1 (เรง่ดว่น ชว่ย รร.)

 พ.ค. – ม.ิย. 2561
ระยะที" 2 (ชว่ย รร. และชมุชน)

 ก.ค. – ธ.ค.  2561  
ระยะที" 3 (ชว่ย รร.และชมุชน) 

ม.ค. – ก.ย. 2562 

นํ �าอปุโภค และการเกษตร

ใชนํ้,าจากอา่งเก็บนํ,า

นํ �าบรโิภค เพิ"มภาชนะเก็บกกั
นํ,าฝนใหโ้รงเรยีน และนํา
นํ,าฝนกรองผา่นเครื"องกรองนํ,า 
มรภ.อดุรธานี

หน่วย
บญัชาการ

ทหารพัฒนา 
มอบถงัเก็บ

นํ,าฝน ปรมิาณ 
24,000 ลติร 

โรงเรยีน ตชด.
ทําความสะอาด
และซอ่มแซม
ถงัเก็บนํ,าฝน 

ปรมิาณ 
80,000 ลติร

ถังเก็บนํ,าฝน 

หน่วยงาน: กรมทรัพยากรนํ,าบาดาล ขดุ
เจาะบอ่บาดาลใหใ้หม ่(709,345 บาท )

จะมนํี,ากกัเก็บไวใ้ช ้
บรโิภคในโรงเรยีน
ประมาณ 6 เดอืน
(ม.ิย.61-ม.ค.62)

นํ �าบรโิภค จัดทําระบบประปา
สําเร็จรปู (หอถังสงู /ระบบ
บําบัดนํ,า RO) ใหโ้รงเรยีน
และชมุชน

นํ �าบรโิภค เพิ"มแหลง่นํ,าดบิ (นํ,าบาดาล) ในการ
จัดทํานํ,าบรโิภคใหแ้กโ่รงเรยีนโดย ผา่นถงักรอง
สนมิ (ถงัเกา่)และเครื"องกรองนํ,า มรภ.อดุรธานี

นํ �าเพื(อการเกษตร ใชนํ้,าจากอา่งเก็บนํ,า

นํ �าอปุโภค เพิ"มแหลง่นํ,าดบิ (นํ,าบาดาล) ใหแ้ก่
โรงเรยีนและชมุชน ในการใชนํ้,าอปุโภค

บอ่บาดาล

2 
นํ �าบรโิภคจะผา่น
เครื(องกรองนํ �า 
มรภ. อดุรธานี

กอ่นรบัประทาน

กรมทรพัยากรนํ �าบาดาล
ตดิต ั�งเครื(องกรองนํ �า

คารบ์อน ดดูซบั ส ีกลิ"นให้
โรงเรยีนเพื(อนําไปใช้
อปุโภคและบรโิภค 

หอถงัสงู
ระบบประปาสาํเร็จรปู
/ระบบบาํบดันํ �า RO

ถงักรอง
สนมิเหล็กใหม่

บอ่นํ �าบาดาลผลติได ้ประมาณ 
30,000 ลติร/ช ั(วโมง เพยีงพอ
ตอ่ความตอ้งการของโรงเรยีน 
และ ชุมชน ≈ 3,000 ลติร/วนั 

หนว่ยงานดาํเนนิการ
กรมทรพัยากรนํ �าบาดาล 

(สนบัสนนุงบประมาณ 1,100,000 บาท)

นํ �าอปุโภค  ใชนํ้,าบาดาล

นํ �าเพื(อการเกษตร ใชนํ้,าจาก
อา่งเก็บนํ,า

ดําเนนิการแลว้ ดําเนนิการแลว้ รอดําเนนิการ

หน่วยงานดําเนนิการ

ปรมิาณนํ,า
1,000 ลติร วัน

คาดการณ์ปรมิาณนํ,า
5,000 ลติร/วัน

ความลกึ  57  เมตร  
ระดับนํ,าปกต ิ 10  เมตร

1

1

2
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7
การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ระยะที( 4 แผนระยะยาว (2562 -2563 ไดร้บังบประมาณ 1.5 ลา้นบาทจาก ธกส.)

ในอนาคตอาจจะมกีารขดุบอ่บาดาลบรเิวณป่าตน้นํ,า
ที"จัดทําโครงการสมนุไพรรักษ์นํ,า และตอ่ทอ่นํ,า
ตลอดเสน้ทาง สรา้งแรงจงูใจโดยหากบา้นใดมี
การดาํเนนิงานตามแนวทางโครงการฯ จะ
สามารถใชน้ํ �าไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย

ป่าตน้นํ,าโครงการ
สมนุไพรรักษ์นํ,า

โดย ดร. เฉลมิพล เกดิมณี ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

3. แผนการดาํเนนิงานแบง่เป็น 4 ระยะ(2/2) 

8
การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ประชมุครั,งที" 1 วนัองัคารที" 6 มนีาคม 2561 

ณ การประปาสว่นภมูภิาค สํานักงานใหญ ่
ประชมุครั ,งที" 2 วนัพธุที" 4 กรกฎาคม 2561 

ณ กรมทรัพยากรนํ,าบาดาล 

ตรวจเยี"ยมครั,งที" 2 
โรงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ จ.อดุรธาน ี

วนัพฤหสับดทีี" 24 พฤษภาคม 2561

ตรวจเยี"ยมครั,งที" 1
โรงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ จ.อดุรธาน ี

วนัพธุที" 28 มนีาคม 2561

การประชมุและตรวจเยี"ยมโรงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิเพื"อรับทราบปัญหาและวางแผนแนวทางการดําเนนิงาน

4. ผลการดําเนนิงาน(1/4)
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การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

โรงเรยีนมแีหลง่นํ,าบาดาล เพื"อใชใ้นการอปุโภค และ
บรโิภค เพยีงพอแลว้ ซึ"งสามารถผลตินํ,าไดเ้พยีงพอ
ตอ่ความตอ้งการของโรงเรยีน และ ชมุชน ซึ"งมคีวาม
ตอ้งการใชนํ้,าในการอปุโภค และบรโิภค โดยประมาณ 
3 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั

1.แหลง่นํ �าบาดาลใชอ้ปุโภคและบรโิภค

บอ่บาดาล

ถังกรองสนมิเหล็ก

2. คณุภาพนํ�าดื(มของโรงเรยีน ตชด. 
เทพภเูงนิ ที(ผา่นเครื(องกรองนํ �า
• ตั ,งแตเ่ดอืนมกราคม พ.ศ. 2562โรงเรยีนสามารถ

ผลตินํ,าดื"มสะอาดใชภ้ายในโรงเรยีนผา่นเครื"อง
กรองนํ,าของมหาวทิยาลัยราชภัฎอดุรธาน ี

• โดยโรงเรยีนไดเ้ริ"มนํานํ,าบาดาลที"เก็บรว่มกับ
นํ,าฝนในถังเก็บนํ,าของโรงเรยีน มาใชใ้นการผลติ
นํ,าดื"มของโรงเรยีน 

(ชว่งปลายปี 2561 ปรมิาณนํ,าฝนที"กกัเก็บไวใ้นชว่ง
ฤดฝูนก็ใกลห้มด การมนํี,าบาดาลจงึชว่ยทําให ้
โรงเรยีนสามารถผลตินํ,าดื"มไดอ้ยา่งตอ่เนื"อง)

คณุภาพนํ�าดื(มของโรงเรยีน (โดยนาโนเทค)

จากการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพนํ,าดื"มที"ผ่านเครื"อง
กรองนํ,ามหาวทิยาลัยราชภัฎ ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 
2562 พบว่านํ, าดื"มที"ไดม้ีคุณภาพอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศของกรมอนามัย พ.ศ. 2553

ภาพนํ�าดื(มผา่นเครื(องกรองนํ �า 

4. ผลการดําเนนิงาน(2/4)
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การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

3.ตั ,งแตเ่ดอืนมกราคม 2562 นอกจากครแูละนักเรยีน โรงเรยีน ตชด. เทพภเูงนิแลว้ 
ยังมคีรัวเรอืนที"อยูใ่กลเ้คยีงจาํนวน 15 ครวัเรอืนไดร้บันํ �าบาดาลไปใช ้โดย 
อบต.เทพภเูงนิเขา้มาทําทอ่ประปาและตดิตั ,งมเิตอรข์ายนํ,า 5 บาท/ 1 ลบ.ม.(1,000 
ลติร) เพื"อนําไปใหโ้รงเรยีนดแูลรักษาบอ่นํ,าบาดาลตอ่ไป 

ตัวอยา่งประชาชนที"ไดรั้บผลประโยชน ์
รองประธานหมบูา้นเทพภเูงนิ 

เดอืนกมุภาพันธท์ี"ผา่นมาจา่ยคา่นํ,า
 55 บาท/เดอืน

ทอ่ประปาและมเิตอรนํ์,า 
(อบต.เทพภเูงนิเป็นชว่ยดําเนนิการให)้

ภาพคณะทํางานเดนิทางไปตรวจเยี"ยมโรงเรยีนเมื"อวนัที" 15 

มนีาคม 2562

นําโดย อธบิดกีรมทรัพยากรนํ,าบาดาล 
และ ดร. จามร เชวงกจิวณชิ (นักวจัิยนาโนเทค)

ครใูหญ ่รร ตชด. บา้นเทพภเูงนิกลา่ววา่ “คร ูและชาวบา้น ซาบซึ�งในพระมหากรณุาธคิณุหาที(สดุมไิด ้แม้
สถานการณ์ในภมูภิาคอสีานกาํลงัเผชญิภยัแลง้แต ่รร.ตชด.บา้นเทพภเูงนิและชุมชนโชคด ีที(มนํี �าสะอาดและ

เพยีงพอตอ่ความตอ้งการของประชาชนในพื�นที( ทางชุมชนจะรว่มกนัหาแนวทางดแูลรกัษาแหลง่นํ �าที(ไดอ้ยา่งด”ี

4. ผลการดําเนนิงาน(3/4)
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การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ราย
ก

าร

ตารางแผนการทํางาน

2562 2563

ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4 1 2 3 4

1
กําหนดจดุแหลง่ตน้นํ,าชมุชน (ตามชว่งเวลาที"เกษตรกรใชส้ารปราบ
ศัตรพูชื ในชว่งตน้และปลายของฤดฝูน) / / / /

2 ประชมุความรว่มมอืและออกแบบแผนการดําเนนิงาน / / / / / / / /
3 คัดเลอืกและจัดอบรมระดับทอ้งถิ"น / / / / / / / /
4 ออกแบบการปลกูขมิ,นระหวา่งรอ่งแปลงยางพารา /
5 เก็บขอ้มลูการเจรญิเตบิโตและการใหส้ารสําคัญ Curcumin / / / / / / /

6
เก็บขอ้มลูสารเจอืปน ในดนิ นํ,า และผลผลติ ชมุชน (ตามชว่งเวลาที"
เกษตรกรใชส้ารปราบศัตรพูชื ในชว่งตน้และปลายของฤดฝูน) / / /

7 รวมกลุม่เกษตรกรจัดอบรมการแปรรปูสมนุไพร / /
8 สง่เสรมิการปลกูและแปรรปูสมนุไพร ดว้ยโครงงานวทิยใ์นโรงเรยีน / / / / / / /
9 จัดตั ,งกลุม่ Young Smart Scientist / / / / / / /

10
การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร ทําการวจัิยแบบมสีว่นรว่มพรอ้มกับการสอน
สื"อดจิติอล

/ / / / / / /

11 การรณรงคค์วามตระหนักในพษิภัยของการใชเ้คมเีกษตร / / / / / / /

12
การขยายผลใน 3 หมูบ่า้น และตรวจเลอืดคนในชมุชน (การทํางาน
ภายใตก้ระทรวงสาธารณสขุ) /

13  การจัดตั ,งกลุม่เยาวชนและผูป้ลกูสมนุไพรรักษ์สิ"งแวดลอ้ม / / / / / / /

ดาํเนนิการแลว้4. ผลการดําเนนิงาน(4/4):สมนุไพรรักษ์นํ,า

12
การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

5.ผลที"ไดรั้บ

ดา้นเศรษฐกจิ 
• รายไดเ้พิ"มขึ,นจากการปลกูพชืสมนุไพร
• ผลผลติยางมปีรมิาณเพิ"มขึ,น (ศกึษา

ตอ่ไป)

ดา้นพฒันาคน
• เกดิกลุม่นักวทิยร์ุน่เยาวรั์กษ์สิ"งแวดลอ้ม 

• เกดิกลุม่ผูป้ลกูสมนุไพรรักษ์สิ"งแวดลอ้ม 
สรา้งรายไดจ้ากการปลกูสมนุไพรและดแูล
สิ"งแวดลอ้ม

ดา้นสิ(งแวดลอ้ม
• เกดิแหลง่ตน้นํ,าชมุชน ที"สามารถ

นํามาใชป้ระโยชนทํ์าระบบนํ,า
สะอาดเพื"อการอปุโภคและบรโิภค
ของชมุชนบา้นเทพภเูงนิประโยชนท์ี"
ยั"งยนื ระยะยาว

• ตน้แบบการพัฒนาการปลกูสมนุไพร
รักษ์นํ,า และรักษ์ดนิ ในพื,นที"ปลกู
ยางพารา 10 แปลงตน้แบบ

ดา้นสขุภาพ
โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนเทพภเูงนิ 

และชมุชนเทพภเูงนิ มนํี,าบรโิภคที"ได ้
มาตรฐาน

ดา้นขอ้มลูวชิาการ
ขอ้มลูการตรวจวดันํ,า ดนิ และผลผลติ
สมนุไพรจากการวจัิยและการทดสอบ
ระบบการผลติ ตดิตามเป็นเวลา 2 ปี

101



13
การประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารวีนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

7.สรปุ
1. สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงมพีระราชดาํรสัในการประชมุ

คณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราช ดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กมุาร ีครั ,งที" 2 /2561 เมื"อวนัศกุรท์ี" 23 กมุภาพันธ ์2561 วา่โรงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ จ.อดุรธาน ีมี
ปัญหาเรื"องการปนเปื,อนยากําจัดศัตรพูชืจากสวนยางพารา ทําใหโ้รงเรยีนจําเป็น  ตอ้งซื,อนํ,าขวด
รับประทาน มลูนธิฯิ ควรหาทางใหค้วามชว่ยเหลอืแกไ้ขปัญหา ดังนั,น ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ จงึประสาน
หน่วยงานที"เกี"ยวของเพื"อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

2. ผลการดาํเนนิงานในปี ที( 1 (2561) โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบา้นเทพภเูงนิ มแีหลง่นํ,าบาดาล 
เพื"อใชใ้นการอปุโภค และบรโิภค เพยีงพอแลว้ โดยมบีอ่นํ,าบาดาล พรอ้มถังกรองสนมิเหล็ก จํานวน 1 
บอ่ มคีวามลกึ  57  เมตร  ระดับนํ,าปกต ิ 10  เมตร ปรมิาณนํ,าที"สามารถพัฒนาไดป้ระมาณ 30 ลกูบาศก์
เมตรตอ่ชั"วโมง ซึ"งสามารถผลตินํ,าไดเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของโรงเรยีน และ ชมุชน ซึ"งมคีวาม
ตอ้งการใชนํ้,าในการอปุโภค และบรโิภค โดยประมาณ 3 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั  (กรมทรัพยากรนํ,าบาดาล
ดําเนนิงานเจาะบอ่นํ,าบาดาล พรอ้มตดิตั ,งถังกรองสนมิเหล็ก ดว้ยงบประมาณ 709,345 บาท)

3. แผนการดาํเนนิงานตอ่ไป

• ปี 2562 (รอดําเนนิงานเมษายน 2562) โรงเรยีน ตชด. บา้นเทพภเูงนิ และ ชมุชนบา้นเทพภเูงนิ จะมี
นํ,าบาดาลใชอ้ปุโภคบรโิภค และมรีะบบประปาสําเร็จรปูเพื"อใชบ้รโิภคภายในชมุชน (ไดรั้บสนับสนุน
งบประมาณโดยกรมทรัพยากรนํ,าบาดาล 1,100,000 บาท ศนูยน์าโนเทคโนโลยเีป็นหน่วยงานแนะนํา
ดา้นวชิาการ)

• ปี 2562 – 2563 สรา้งตน้แบบการพัฒนาแบบมสีว่นร่วมในการดแูลแหลง่ตน้นํ,าชมุชน ใหส้ะอาด
ปราศจากสารปราบศัตรูพชื เพื"อใชเ้ป็นนํ,าบรโิภคของชมุชนบา้นเทพภเูงนิจากการดําเนนิงานโครงการ
สมนุไพรรักษ์นํ,า Herb for Healthy Water (ไดรั้บสนับสนุนงบประมาณโดย ธกส. 1,500,000 บาท 
จัดทําโดย ดร. เฉลมิพล เกดิมณี ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต)ิ
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เรื�องที� ๑๔.
โครงการคนืความสขุในการบดเคี�ยวใหก้บั

ผูด้อ้ยโอกาส ผูส้งูอาย ุและคนพกิาร 
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัทางทนัตกรรม

เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (ระยะที� ๒) 

(ประจําปี ๒๕๖๑)

 รายงานเมื�อ
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

• มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
• สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
• คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
• โรงพยาบาลแพร่
• โรงพยาบาลบา้นแพว้
• โรงพยาบาลสกลนคร
• โรงพยาบาลสรุาษฎรธ์านี
• โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์
• โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา

วัตถปุระสงค์
 เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีเนื�องในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย ุ60 พรรษา
 บรูณะสขุภาวะของชอ่งปาก จากการสญูเสยีฟันสําหรับการ

บดเคี�ยวในผูด้อ้ยโอกาส ผูส้งูอายแุละคนพกิาร ดว้ย
เทคโนโลยดีจิทัิลทางทันตกรรมของคนไทย 

 เพิ�มโอกาสการเขา้ถงึเทคโนโลยขีองผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม
 ผลักดันนวตักรรมทางทันตกรรมของไทยใหแ้พรห่ลายใน

ประเทศ 
 ยกระดับจํานวนและขดีความสามารถของทันตแพทยใ์นการ

ใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลทางทันตกรรม

กลุม่เป้าหมาย
ผูด้อ้ยโอกาส ผูส้งูอาย ุและคนพกิาร ที�สญูเสยีฟันบางสว่น 
จํานวน 400 ราก (ประมาณ 200 คน)

หน่วยงานที�รว่มโครงการ
1.  คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัย
    เชยีงใหม่
2. โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์
3. โรงพยาบาลสกลนคร
4. โรงพยาบาลแพร่
5. โรงพยาบาลสรุาษฎรธ์านี
6. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ี
    ณ ศรรีาชา
7. โรงพยาบาลบา้นแพว้

สวทช ไดรั้บงบบรูณาการของ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมั�นคงของมนุษย ์ในการ
ขยายผลการประยกุตใ์ช ้
เทคโนโลยดีจิทิัลทางทันตก
รรม ใหก้บัผูท้ี�สญูเสยีฟัน
บางสว่น 400 ราก เป็นจํานวน
งบประมาณทั �งสิ�น 4.4 ลา้น
บาทเฉลี�ย 1,100บาท/ราก

Digital Dentistry Platform

สมเด็จพระเทพรัตนราช
สดุาฯสยามบรามราชกมุารี
เสด็จทอดรพระเนตรเครื�อง
DentiiScan2.0ที�รพ.สมเด็จ
พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา
เมื�อ16มถินุายน2561

วัตถปุระสงคก์ลุม่เป้าหมาย
และหน่วยงานรว่มโครงการ
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รพ.แพร่ รพ.สรุาษฎรธ์านี

รพ.บา้นแพว้ รพ.สกลนคร
รพ.เชยีงราย 

ประชานุเคราะห์

การตดิตั �งเครื�องDentiiScan2.0
ใหห้น่วยงานรว่มโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราช
สดุาฯสยามบรามราชกมุารี
เสด็จทอดรพระเนตรเครื�อง
DentiiScan2.0ที�รพ.สมเด็จ
พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา
เมื�อ16มถินุายน2561

รพ.มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

กระบวนการฝังรากฟันเทยีมโดยการประยกุตใ์ช ้
เทคโนโลยดีจิทัิลทางทันตกรรม(1/2)

Dental CT Intraoral Scan Implant Planning

Design Surgical Drill GuideSurgical Drill GuideImplant SurgeryCrown
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Intraoral Scan Implant Planning Design Surgical Drill Guide

Implant Surgery with Surgical Drill Guide

เริ�มจากการทํา Dental CBCT scan และ
การทํา Intraoral scan เพื�อใชใ้นการวาง
แผนการผ่าตัดฝังรากเทียม และการ
ออกแบบ Surgical drill guide เพื�อใชใ้น
การนําร่องในการเจาะฝังรากฟันเทียม
หลงัจากการผา่ตดัฝังรากฟันเทยีมแลว้ จะ
ใชเ้วลาประมาณ 3-5 เดอืน เพื�อใหก้ระดกู
ยดึตดิกบัรากฟันเทยีมโดยสมบรูณ์แลว้จงึ
ใสค่รอบฟันเป็นขั �นตอนสดุทา้ย

กระบวนการฝังรากฟันเทยีมโดยการประยกุตใ์ช ้
เทคโนโลยดีจิทัิลทางทันตกรรม(2/2)

ผูป่้วยหญงิไทยอาย ุ68 ปี สญูเสยีฟันบดเคี�ยวดา้นลา่งขวาซี�ที� 46 ทําการรักษา
ที�โรงพยาบาลแพร่
- ทําการผา่ตดัฝังรากฟันเทยีมเมื�อ วนัที� 12 ธนัวาคม 2561 
- รอการใสค่รอบฟัน  

ผูรั้บการรักษา (1/7)
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ผูป่้วยชายไทยอาย ุ74 ปี สญูเสยีฟันบดเคี�ยวดา้นขวาลา่งซี�ที� 46 และดา้นซา้ยลา่งซี�ที� 36 
ทําการรักษาที�โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์
- ทําการผา่ตดัฝังรากฟันเทยีมเมื�อ    วันที� 7 มถินุายน 2561
- ทําการใสค่รอบฟันรากฟันเทยีมเมื�อวันที� 15 มกราคม 2562

#46 #36

#46 #36

ผูรั้บการรักษา (2/7)

ผูป่้วยชายไทย สญูเสยีฟันบดเคี�ยวดา้นซา้ยลา่งซี�ที� 36 ทําการรักษาที�
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา
- ทําการผา่ตดัฝังรากฟันเทยีม เมื�อวันที� 21 พฤษภาคม 2561
- ทําการใสค่รอบฟันรากฟันเทยีม เมื�อวันที� 11 กมุภาพันธ ์2562

ถ่ายโดยใช้กระจก

ผูรั้บการรักษา (3/7)
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ผูป่้วยชายไทยอาย ุ73 ปี สญูเสยีฟันบดเคี�ยวดา้นขวาลา่งซี�ที� 46 ทําการรักษาที�
โรงพยาบาลศนูยส์กลนคร
- ทําการผา่ตดัฝังรากฟันเทยีมเมื�อ วันที� 19 เมษายน 2561 และวันที� 8 พฤศจกิายน 2561
- รอการใสค่รอบฟัน

#46

ผูรั้บการรักษา (4/7)

ผูป่้วยเด็กหญงิ อาย ุ14 ปี มอีาการเป็นถงุนํ�าในกระดกูบรเิวณสว่นหนา้ของขากรรไกร
ลา่งทําการรักษาที�โรงพยาบาลศนูยส์กลนคร

ผูรั้บการรักษา (5/7)
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ผูป่้วยชายไทยอาย ุ44 ปี ไดป้ระสบอบุตัเิหต ุทําใหส้ญูเสยีฟัน และกระดกูบรเิวณหนา้ 
โดยทําการรักษาปลกูกระดกูและฝังรากฟันเทยีมที�โรงพยาบาลสรุาษฎรธ์านี
- ทําการผา่ตดัฝังรากฟันเทยีมเมื�อ วนัที� 29 มกราคม 2561 
- รอการใสค่รอบฟัน

ผูรั้บการรักษา (6/7)

ผูป่้วยชายไทยอาย ุ66 ปี สญูเสยีฟัน
บดเคี�ยวดา้นขวาลา่งซี�ที� 46   ทําการ
รักษาที�โรงพยาบาลบา้นแพว้ 
- ทําการผา่ตัดฝังรากฟันเทยีมเมื�อ

วนัที� 4 เมษายน 2561
- ทําการใสค่รอบฟันรากฟันเทยีมเมื�อ

วนัที� 19 กนัยายน 2561

ผูรั้บการรักษา (7/7)
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ท่ีปรึกษา : 

ดร.ณรงค( ศิริเลิศวรกุล ผู�อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ (สวทช.)

รศ.ทพ.ดร. สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประธานกรรมการดําเนินการ :
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ ผู�เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโส สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ (สวทช.)

กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรรมการ:

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล รองผู�อํานวยการ  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งชาติ (สวทช.)

กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค(วรรณ กรรมการและรองเหรัญญิก  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาววันทนีย(  พันธชาติ ผู�อํานวยการฝ3ายอาวุโส  ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห งชาติ (เนคเทค) สวทช.

กรรมการ   มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.ทพ. ปฐวี  คงขุนเทียน ผู�อํานวยการศูนย�ความเป5นเลิศทางด�านทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร�  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ดร.เสาวภาคย(  ธงวิจิตรมณี นักวิจัยอาวุโส ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห งชาติ (เนคเทค) สวทช.

เลขานุการ:

ดร.กฤษณ(ไกรพ(  สิทธิเสรีประทีป นักวิจัยอาวุโส  ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.

ผูFชGวยเลขานุการ:

นายจักรพงศ( พิพิธภักดี นักวิชาการ ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห งชาติ (เนคเทค) สวทช.

นางเยาวลักษณ(  คนคลGอง ผู�อํานวยการฝ3าย  สํานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการดําเนนิการ

สรุป

ใสค่รอบฟัน

แล้ว
171
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โรงพยาบาล

เชียงรายประชา

นเุคราะห์

โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลสุ

ราษฎร์ธานี

โรงพยาบาล

สมเด็จฯ

โรงพยาบาล

บ้านแพ้ว

โรงพยาบาล

สกลนครและ

เครือข่าย

ใสค่รอบฟันแล้ว 0 28 44 58 1 37 3

รอใสค่รอบฟัน 96 39 45 4 18 19 50

รอการฝังราก 0 0 3 0 4 4 9
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สรุปจาํนวนรากฟันแยกตามหน่วยงาน

รอการฝังราก รอใสค่รอบฟัน ใสค่รอบฟันแล้ว

จํานวนรากฟIนรวมทั้งสิ้น 462 ราก ใสGครอบฟIนแลFว 171 ราก รอใสGครอบฟIน 271 ราก รอการฝIงอีก 20 ราก

สรปุผลการทํางาน
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15

สรปุ

 กลุม่ผูป่้วยที�เขา้รว่มโครงการ คอื ผูด้อ้ยโอกาส ผูส้งูอาย ุและคนพกิารที�
สญูเสยีฟันบางสว่น จํานวนประมาณ 400 ราก (ประมาณ 200 คน)

 การขยายผลการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลทางทันตกรรม รว่มกบั
1. คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
2. โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์
3. โรงพยาบาลสกลนคร
4. โรงพยาบาลแพร่
5. โรงพยาบาลสรุาษฎรธ์านี
6. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา
7. โรงพยาบาลบา้นแพว้

 ผลการดําเนนิงานที�ผา่นมา
มคีนไขเ้ขา้รับการรักษาการผา่ตดัใสร่ากฟันเทยีมรวมทั �งสิ�น 462 ราก

      โดยแบง่เป็น
      - ผูป่้วยที�ใสค่รอบฟันแลว้ 171 ราก 

- ผูป่้วยที�รอใสค่รอบฟัน 271 ราก 
- ผูป่้วยที�รอการฝังอกี 20 ราก

 งบประมาณในการดําเนนิการฝังรากฟันเที�ยม  11,000 บาทตอ่ราก
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เรื�องที� ๑๕.
โครงการจัดตั �งศนูยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ 

แกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

(ประจําปี ๒๕๖๑)

*หมายเหต ุท ั�งนี�จะขอพระราชทานกราบบงัคมทลู เพื�อขอพระราชทานชื�อศนูยน์ี�ตอ่ไป

รายงานเมื�อ
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

• มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํรสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
• ศนูยส์มเด็จพระเทพรตันฯ แกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
• สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
• คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
• คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ระหวา่งเสด็จเปิดงานนทิรรศการ CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018 
ณศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิM  วนัที� 10 ตลุาคม พ.ศ. 2561 ศ.นพ.เกษม วฒันชยั องคมนตรี
และนายกสภาม.เชยีงใหมพ่รอ้มดว้ย ศ. ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ กรรมการและเลขานุการ มลูนธิ ิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารฯิที�ปรกึษาและนักวจัิยอาวโุส สวทช. ไดนํ้าความขึ�น
กราบบงัคมทลู สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารทีรงทราบผลการดําเนนิงาน
ของเครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ Mobiiscan ณ ม.เชยีงใหมซ่ ึ�งทรงพระราชดํารวิา่ควรจัดตั �ง 
“ศนูยแ์กไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ” รว่มกนัระหวา่ง ม. เชยีงใหมแ่ละ สวทช. 
ทํานองเดยีวกนักบัที�เคยจัดตั �ง “ศนูยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ แกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และ
กะโหลกศรีษะ จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” มาแลว้ และใหเ้ชญิ ศ.กติตคิณุ นพ.จรัญ
มหาทมุะรัตน ์หวัหนา้ศนูยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ แกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ 
จฬุาลงกรณ์  สภากาชาดไทย มารว่มเป็นที�ปรกึษาของโครงการจัดตั �งนี�ดว้ย ทั �งนี�จะขอพระราช 
ทานชื�อตอ่ไปวา่เป็น “ศนูยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ แกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม”่

วนัที� 13 พ.ย. 61 ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์พรอ้มดว้ย ศ.นพ.จรัญ มหาทมุะรัตน ์ 
และคณะได ้เดนิทางมาประชมุรว่มกบั ศ.คลนิกิ นพ.นเิวศน ์ นันทจติ อธกิารบด ีม.เชยีงใหม ่
และผูเ้กี�ยวขอ้ง เกี�ยวกบัการจัดตั �ง “ศนูยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ แกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และ
กะโหลกศรีษะมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่”ซึ�งที�ประชมุมมีต ิเห็นชอบในหลักการดําเนนิการจัดตั �ง
ศนูยด์งักลา่วบนพื�นที�ภายในคณะแพทยศาสตร์
ตอ่มาสภามหาวทิยาลัยเชยีงใหมไ่ดพ้จิารณาอนุมัตกิารจัดตั �ง
เมื�อ23มนีาคม2562นี� 

1.ความเป็นมา(1/2)

ผูเ้ขา้รว่มประชุมจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
1. ศ.คลนิกิ นพ.นเิวศน ์นันทจติ อธกิารบด ี
2. ร.ศ.โรม จริานุกรม รองอธกิารบด ี
3. ผศ.ทพ.พริยิะ เชดิสถริกลุ รองอธกิารบด ี
4. ศ.นพ. บรรณกจิ โลจนาภวิฒัน์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์
5. ผศ. ทพ. ดร.นฤมนัส คอวนชิ คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร์
6. ผศ.พญ.วมิล ศริมิหาราช หัวหนา้ภาควชิาศัลยศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์
7. อ.นพ.กฤษณ์ ขวญัเงนิ คณะแพทยศาสตร์
8. รศ.ดร.ทพ.ปฐว ีคงขนุเทยีน คณะทันตแพทยศาสตร์
ผูเ้ขา้รว่มประชุมจาก มลูนธิ ิและสวทช.
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธกิารมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศ

ตามพระราชดํารฯิ, ที�ปรกึษาและนักวจัิยอาวโุส สวทช.
2. ศ.นพ.จรัญ มหาทมุะรัตน ์รพ.จฬุาฯ
3. ดร.กฤษณ์ไกรพ ์สทิธเิสรปีระทปี นักวจัิยอาวโุส สวทช.
4. นายจตรุงค ์จติตส์อาด วศิวกรอาวโุส สวทช.
5. นางสาวสาวติร ีภริมยก์จิ ผูป้ระสานงาน สวทช.
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Treacher Collins syndrome

Craniosynostosis

Craniofacial 
Microsomia

Frontoethmoidal 
Encephalomeningocele

Craniofacial Cleft

• ขอ้มลูสถติปัิจจบุนั(พ.ศ.2561)พบวา่ผูป่้วยที�มคีวาม
ผดิปกตบินใบหนา้และกะโหลกศรีษะรวมถงึผูป่้วย
ปากแหวง่เพดานโหว ่ในพื�นที� 8 จังหวัดภาคเหนอื
ตอนบนไดแ้ก ่เชยีงใหม ่แมฮ่อ่งสอน ลําปาง ลําพนู 
แพร ่น่าน เชยีงราย และพะเยามจํีานวนผูป่้วย 
จํานวนท ั�งสิ�น 1,622 ราย 

• เป็นประชากรผูป่้วยโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชยีงใหม ่778 ราย (Cleft lip - cleft palate 644 
ราย และ Craniofacial Disease 134 ราย) และ
ประชากรผูป่้วยในโรงพยาบาลเครอืขา่ยอกี 7
จงัหวดัจํานวน 844 ราย 

• กลุม่โรคดงักลา่วทําใหเ้กดิปัญหาตอ่เนื�องในการใช ้
ชวีติตา่ง ๆ ตามชว่งวยัทั �งในดา้นการดแูลรักษา
เพื�อใหเ้กดิประสทิธผิลจนสามารถใชช้วีติไดอ้ยา่ง
ปกต ิตอ้งอาศยัระยะเวลา ซึ�งบางรายตอ้งรกัษา
ตอ่เนื�องและยาวนานถงึ 20 ปี อกีทั �งครอบครัวและ
ผูป่้วยยังตอ้งสญูเสยีคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการรักษา
และผูด้แูลผูป่้วย ทั �งคา่ใชจ้า่ยทั �งหมดสําหรับการ
รักษา คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ที�พักและอาหาร 
รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทางออ้ม ไดแ้ก ่คา่สญูเสยีรายได ้ 
คา่สญูเสยีโอกาสจากเวลาที�รักษา เป็นตน้ 

• ตอ้งอาศยับคุลากรสหสาขาวชิาชพี ทั �งศลัยแพทย์
ตกแตง่ ประสาทศลัยแพทย ์โสต ศอ นาสกิ
แพทย ์จกัษุแพทย ์รงัสแีพทย ์กมุารแพทย ์
วสิญัญแีพทย ์พยาบาลเชี�ยวชาญการใหน้มเด็ก 
พยาบาลเชี�ยวชาญดา้นการดแูลปากแหวง่-
เพดานโหวน่กัแกไ้ขการพดูและทนัตแพทย ์

1.ความเป็นมา(2/2)

2. ผลการดําเนนิงาน(1/3): MobiiScan: เครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์ามมติแิบบเคลื�อนยา้ยได ้

Detector type a-Si TFT Flat Panel, 40 cm x 30 cm
Tube voltage 90 kVp
Tube current 6 - 9 mA
Scan time 12 sec

Field of View Max: 24 cm (D) x 19 cm (H)
Min: 12 cm (D) x 12 cm (H)

Voxel size 0.3, 0.4, and 0.5 mm

ความปลอดภยัและมาตรฐาน
 ผา่นการทดสอบความปลอดภัยทางรังส ีโดย

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ

 ผา่นการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส์ โดย
ศนูยท์ดสอบผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(PTEC)

 ผา่นการทดสอบความถกูตอ้งของภาพและปรมิาณรังสทีี�ผูป่้วย
ไดรั้บเปรยีบเทยีบกบัเครื�องจากตา่งประเทศ

 ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 จาก TÜV SÜD เมื�อ
เดอืนมกราคม 2560

เครื�อง MobiiScan ใชง้านในผูป่้วยที�มคีวามผดิปกตบิรเิวณใบหนา้ กะโหลกศรีษะ 
และขากรรไกร จํานวน 98 ราย, 108 คร ั�ง (ณ 12 มนีาคม 2562)

สมเด็จพระเทพรัตน ฯ เสด็จ คณะทันตแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เมื�อวันที� 23 มกราคม 2560 
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2.ผลการดาํเนนิงาน(2/3):  M-Bone: Calcium phosphate ceramics bone graft

ความปลอดภยัและมาตรฐาน
 ผา่นการทดสอบความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 10993 

โดย บรษิทั TUV SUD จํากดั ประเทศสงิคโ์ปร ์

 ผา่นการทดสอบ Local effects after implantation โดย  
ศนูยค์วามเป็นเลศิทางทนัตกรรมรากเทยีม                
คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

 ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 จาก TÜV SÜD      
เมื�อเดอืนกรกฎาคม 2561

วสัดปุลกูถา่ยกระดกู M-Bone ใชง้านในผูป่้วยที�มภีาวะ
เจ็บป่วยที�เก ี�ยวกบักระดกูและฟนั จาํนวน 10 ราย
และสตัวเ์ลี�ยง จาํนวน 20 ราย (ณ 31 ม.ค. 2562)

ใส�วัสดุ

หลังผ�าตัด 5 เดือน

การใช�งานในสัตว�เล้ียง

หลังผ�าตัด 1 เดือน

หลังผ�าตัด 
1.5 เดือน

1.คณุสมบัต ิและ ลักษณะเดน่ของผลงาน
• มโีครงสรา้งของรพูรนุที�ตอ่เนื�องถงึกนั 

(Interconnected pore)  ประกอบดว้ย
Macropore และ Micropore

• ซึ�งทําใหม้คีา่ความแข็งแรงตอ่แรงกดเทา่กบั  
3 MPa

• Porosity 80%
• ผา่นการทดสอบในสตัวท์ดลองและทดสอบ

ทางคลนิกิ

2.ผลการดําเนนิงาน(3/3):Patient-specific Implant Platform

Hospital

Design 

Center

Fabrication
Digital 

Image

Patient

Platform
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3. รายละเอยีดโครงการ(1/5):วตัถปุระสงค์

1. เพื�อเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนื�องในโอกาสทรงเจรญิ
พระชนมาย ุ65 พรรษา

2. เพื�อพัฒนาเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นการรักษาและงานวจัิยระหวา่ง สวทช. , ศนูยส์มเด็จพระเทพ
รัตนฯ แกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่และ ศนูยส์มเด็จ
พระเทพรัตนฯ แกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุารี

3. ขยายผลงานวจัิยของ สวทช. เพื�อใชใ้นการรักษาผูป่้วยปากแหวง่ เพดานโหว ่รว่มกบัแพทยแ์ละ
บคุลากรทางการแพทย์

4. เพื�อใหผู้ป่้วยยากไร ้ที�มคีวามพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ และครอบครัวมคีณุภาพชวีติที�ดี
ขึ�นสามารถดํารงชวีติและทํางานรว่มกบัผูค้นในสงัคมไดอ้ยา่งปกติ

5. เพื�อพัฒนาองคค์วามรูใ้นการรักษาพยาบาลผูป่้วยความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ แก่
แพทยแ์ละบคุลากรทางการแพทย ์

6. เพื�อพัฒนาเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นการรักษาพยาบาล  ในโรงพยาบาลเครอืขา่ยพื�นที� 8  
จังหวดัภาคเหนอืตอนบน ไดแ้ก ่เชยีงใหม ่แมฮ่อ่งสอน ลําปาง ลําพนู แพร ่น่าน เชยีงราย และ
พะเยา

7. สรา้งวศิวกรดา้นวศิวกรรมชวีการแพทย ์เพื�อทํางานรว่มกบัแพทยแ์ละบคุลากรทางการแพทย์

3.รายละเอยีดโครงการ(2/5):แผนและระยะเวลาดําเนนิงาน

ลาํดบั แผนดาํเนนิการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1 จัดตั �งศนูยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ มช จัดตั �ง ดําเนนิงาน

2 คลนิกิแกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ 
(Craniofacial Clinic) ผูป่้วย 150 ราย ผูป่้วย 200 ราย ผูป่้วย 250 ราย ผูป่้วย 300 ราย ผูป่้วย 350 ราย

3 หน่วยผา่ตดัแกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลก
ศรีษะ (Operatng  Unit)

ผา่ตดั 
100 หัตถการ

ผา่ตดั 
100 หัตถการ

ผา่ตดั 
150 หัตถการ

ผา่ตดั 
200 หัตถการ

ผา่ตดั 
200 หัตถการ

4 การสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอื 
(Collaborative Network)

รพ.ฝาง รพ.นครพงิค์ รพ.จอมทอง รพ.เชยีงรายประชานุ
เคราะห์

รพ.ลําปาง

พื�นที� รพ.แพร่ รพ.น่าน รพ.พะเยา รพ.ลําพูน และรพ.ศรสีงัวาลยดํ์าเนนิการตอ่ในปี 2567-2569

5 พัฒนาโปรแกรมเครอืขา่ยและฐานขอ้มลู      
ผูป่้วยปากแหวง่เพดานโหว่

รพ.ฝาง รพ.นครพงิค์ รพ.จอมทอง รพ.เชยีงรายประชานุ
เคราะห์

รพ.ลําปาง

พื�นที� รพ.แพร่ รพ.น่าน รพ.พะเยา รพ.ลําพูน และรพ.ศรสีงัวาลยดํ์าเนนิการตอ่ในปี 2567-2569
6 พัฒนานวตักรรมและขยายผลการใชง้าน

-MobiiScan
ขยายผลการใชง้านใน

หอ้งผา่ตดั 10 ราย
(ใช ้MobiiScan-ที�ตดิตั �ง

ที�คณะทนัตแพทย)์

ตดิตั �ง MobiiScan 
1 เครื�อง (มช)

ขยายผลการใชง้าน 
20 ราย

ขยายผลการใชง้าน 
50 ราย

ขยายผลการใชง้าน 
100 ราย

ขยายผลการใช ้
งาน 150 ราย

- HA/TCP
ขยายผลการใชง้าน

5 ราย 
ขยายผลการใชง้าน

10 ราย
ขยายผลการใชง้าน

15 ราย
ขยายผลการใชง้าน

20 ราย
ขยายผลการใช ้

งาน
30 ราย

-Patient-specific Implant Platform
ขยายผลการใชง้าน 

10 ราย
ขยายผลการใชง้าน 

20 ราย
ขยายผลการใชง้าน 

50 ราย
ขยายผลการใชง้าน 

100 ราย
ขยายผลการใช ้
งาน 200 ราย

7 การฝึกอบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยี

แพทยแ์ละทนัตแพทย(์ราย) 5 5 5 5 5

พยาบาล(ราย) 2 2 2 2 2

บคุลากรทางการแพทยว์ชิาชพีอื�นๆ (ราย) 30 30 30 30 30

Fellow (ราย) 1
Training ที�ศนูยส์มเด็จ

พระเทพรัตน ์รพ.
จฬุาลงกรณ์ฯ

1
Training ที�ศนูย์

สมเด็จพระเทพรัตน ์
รพ.จฬุาลงกรณ์ฯ

1 
co- trainingกบัศนูย์
สมเด็จพระเทพรัตน์
รพ.จฬุาลงกรณ์ฯ

1
co- trainingกบั

ศนูยส์มเด็จ
พระเทพรัตน์

รพ.จฬุาลงกรณ์ฯ
8 บทความวชิาการในระดบัประเทศ/นานาชาติ 1 1 1 2
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

สภา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

อธกิารบดี

สํานกังานสภา
มหาวทิยาลยั

สํานกังานมหาวทิยาลยั สว่นงานวชิาการ สว่นงานอื�น

ศนูยส์มเด็จพระเทพรตันฯ

คณะ วทิยาลยั สถาบนัวจิยั สว่นงานวชิาการภายใน
บณัฑติ
วทิยาลยั

3.รายละเอยีดโครงการ(4/5): โครงสรา้งองคก์ร

รายงานการเยี
ยมชม เดือน กรกฎาคม 2556 10

กรรมการบรหิาร

กรรมการที�ปรกึษา

3.รายละเอยีดโครงการ
(5/5): กรรมการปรกึษาและ
กรรมการบรหิาร
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11

4. สรปุ
 วนัที� 10 ตลุาคม 2561 ศ.นพ.เกษม วฒันชยั พรอ้มดว้ย ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ไดนํ้าความขึ�น

กราบบังคมทลู สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ีทรงทราบผลการดําเนนิงาน
ของเครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ Mobiiscan ซึ�งทรงพระราชดํารวิา่ ควรจัดตั �ง “ศนูยแ์กไ้ขความ
พกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ” รว่มกนัระหวา่ง ม. เชยีงใหม ่และ สวทช. ทํานองเดยีวกนักบั
ที�เคยจัดตั �ง “ศนูยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ แกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ 
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” และใหเ้ชญิ ศ.กติตคิณุ นพ.จรัญ มหาทมุะรัตน ์มารว่มเป็นที�
ปรกึษา และจะขอพระราชทานชื�อตอ่ไปวา่เป็น “ศนูยส์มเด็จพระเทพรตันฯ แกไ้ขความพกิาร
บนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม”่

 วนัที� 13 พ.ย. 2561 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์พรอ้มดว้ย ศ.นพ.จรัญ มหาทมุะรัตน ์และคณะได ้
เดนิทางมาประชมุร่วมกบั ศ.คลนิกิ นพ.นเิวศน ์ นันทจติ อธกิารบด ีม.เชยีงใหม ่และผูเ้กี�ยวขอ้ง 
เกี�ยวกบัการจัดตั �ง “ศนูยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ แกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่”ซึ�งที�ประชมุมมีต ิเห็นชอบในหลักการดําเนนิการจัดตั �งศนูยด์ังกลา่วบน
พื�นที�ภายในคณะแพทยศาสตร”์

 โดยมวีตัถปุระสงค ์เพื�อเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนื�อง
ในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย ุ65 พรรษา และเพื�อชว่ยเหลอืผูป่้วยยากไร ้ที�มคีวามพกิารบน
ใบหนา้และกะโหลกศรีษะ ในพื�นทื� 8 จังหวดัภาคเหนอืตอนบน ใหม้คีณุภาพชวีติที�ดขี ึ�นสามารถ
ดํารงชวีติและทํางานร่วมกนัผูค้นในสังคมไดอ้ยา่งปกต ิตลอดจนการพัฒนาเครอืขา่ยความร่วมมอื
ดา้นการรักษาและงานวจัิยระหวา่ง สวทช. , ศนูยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ แกไ้ขความพกิารบน
ใบหนา้และกะโหลกศรีษะ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่และ ศนูยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ แกไ้ขความ
พกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมลูนธิิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

 สภามหาวทิยาลัยเชยีงใหมอ่นุมัตใิหจั้ดตั �ง “ศนูยส์มเด็จพระเทพรตันฯ แกไ้ขความพกิารบน
ใบหนา้และกะโหลกศรีษะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม”่ เป็นหน่วยงานในระดับมหาวทิยาลัย 
เพื�อใหเ้กดิประโยชนอ์ันสงูสดุตอ่ประเทศชาตติอ่ไป(เมื�อวนัที� 23 มนีาคม 2561)

116



การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที"  ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒ 

1

เรื�องที� ๑๖.๑
โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการศกึษา

ขอ้มลูและผลการดําเนนิงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื�อการศกึษาของโรงเรยีน

ประจําปี ๒๕๖๑

รายงานเมื�อ
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที"  ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒ 

2

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื"อการศกึษา

ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเล็งเห็นถงึศกัยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสรา้งโอกาสในการศกึษาเรยีนรู ้ อกีทั 3งยงัชว่ยสรา้งโอกาสในการงานอาชพีและการ
ดํารงชวีติใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนที�อยูใ่นทอ้งที�หา่งไกล ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ัดทําโครงการ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื"อการศกึษาของโรงเรยีนในชนบท (ทสรช.) 

การดําเนนิงานจะทําในลกัษณะนํารอ่ง ในโรงเรยีนจํานวนหนึ�ง สว่นใหญอ่ยูต่ามชนบทหา่งไกล กบั
โรงเรยีนกลุม่หนึ�งในจังหวดันครนายก  การพัฒนาโครงการฯ ทําแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปโดยดคูวาม
พรอ้มของโรงเรยีน โดยมพัีฒนาการของยทุธศาสตรก์ารดําเนนิงานมาเป็นลําดบั ดงันี3
ยคุที� 1:   ใหก้ารสนับสนุนเครื�องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ สื�อการเรยีนการสอน
ยคุท ี2:   ขยายผลโดยเพิ�มการฝึกอบรมครใูนหลกัสตูรตา่งๆ เพื�อใหค้รไูดนํ้าทกัษะและความรูท้ี�

ไดร้ับจากการอบรมไปประยกุตใ์ชไ้ดม้ากขึ3น รวมถงึการเชื�อมตอ่อนิเตอรเ์น็ต 
ยคุที� 3:  มุง่เนน้เรื�องการบรูณาการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการเรยีนการสอนในวชิาตา่งๆ 

รวมถงึการนําไปใชใ้นการบรหิารจัดการภายในโรงเรยีนเพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ3น เชน่ 
การบันทกึคะแนน การทําบัญช ีการบรหิารพัสด ุการจัดการสหกรณ์โรงเรยีน เป็นตน้

ยคุที� 4:  มุง่เนน้การพัฒนาทกัษะในศตวรรษที� 21 ผา่นการทําโครงงาน การเขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ การใช ้social network ในการเรยีนการสอน เป็นตน้

โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม 51 แหง่

วตัถปุระสงค์
• เพิ�มโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศกึษาแกเ่ยาวชนในชนบทหา่งไกล 
• ยกระดบัคณุภาพชวีติ
• เผยแพรส่ว่นที�สําเร็จเพื�อการขยายผลในวงกวา้ง

โรงเรยีนเรยีนเอกชนสอนศาสนา
อสิลาม 16 แหง่

โรงเรยีนทั�วไป 85 แหง่
(สว่นใหญเ่ป็นโรงเรยีนที�รับนักเรยีนดอ้ยโอกาส 

หรอืเป็นโรงเรยีนที�ตั 3งอยูใ่นชนบท)

กลุม่เป้าหมาย

โครงการดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาที"ดําเนนิงาน
1. โครงการสง่เสรมิการใชไ้อซทีสีรา้งรายไดใ้นกลุม่โรงเรยีน ทสรช.
2. โครงการพัฒนาทกัษะดา้นอเิล็กทรอนกิสแ์ละการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
3. โครงการเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัราชภัฏสนองพระราชดํารฯิ  
4. โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม
5. โครงการพัฒนาทกัษะดา้นภาษาไทยสําหรับโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม
6. โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการศกึษาของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที"  ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒ 

3

ผลการดาํเนนิงานปี 2561

• คร ู801 คน, นักเรยีน 954 คน  รวม 1,755 คน

• อาจารยแ์ละนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั 808 คน

พฒันาบคุลากร 2,563 คน

พฒันาขดีความสามารถและศกัยภาพของนกัเรยีน
• ในปี 2561  มโีรงเรยีนในโครงการจํานวน 147 แหง่ มโีรงเรยีนสมคัรเขา้รว่มกจิกรรมที�มลูนธิฯิ จัดทําขึ3น โดยโรงเรยีนเลอืก

ทํากจิกรรมตามความพรอ้ม จํานวน 84 แหง่ (รอ้ยละ 57 ของโรงเรยีนท ัAงหมด) 
• จํานวนนักเรยีนไดร้างวัลจากการประกวดในระดบัประเทศ ระดบัภาค และเขตพื3นที� รวม 507  คน และไดรั้บคดัเลอืกใหเ้ขา้

เรยีนตอ่มหาวทิยาลยัในโควตา้พเิศษ  17  คน 

หมายเหต:ุ   จํานวนนักเรยีนนับซํ3าเพราะบางคนอาจจะไดรั้บรางวัลมากกวา่ ๑ รางวัล
*   ในปี ๒๕๖๑ สพฐ.จัดประกวดงานศลิปหัตถกรรมระดับประเทศในภมูภิาคตา่งๆ ซึ�งถา้นักเรยีนทําไดต้ามเกณฑท์ี�กําหนดกจ็ะไดรั้บรางวัล

                     ระดับประเทศ สง่ผลใหม้กีารประกวดผลงานในระดับภมูภิาคลดลง
**  นักเรยีน ๑๗ คน ไดไ้ดรั้บคัดเลอืกใหเ้ขา้เรยีนตอ่มหาวทิยาลยัในโควตา้พเิศษ ในมหาวทิยาลัยเครอืขา่ยที�มลูนธิฯิ ประสานความรว่มมอื

ไดแ้ก ่สถานการจัดการปัญญาภวิัฒน,์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุ,ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,   สถาบนัเทคโนโลยจีติลดา
และ นักเรยีน ๕ คน ใชผ้ลงานจากการดําเนนิงานประกอบการพจิารณา ไดเ้ขา้เรยีนตอ่โควตา้พเิศษในมหาวทิยาลยัอื�นๆ 

ลําดบั ผลงาน จํานวนนกัเรยีน จํานวนโรงเรยีน
1 นักเรยีนไดรั้บรางวลัระดบัประเทศ เชน่ Digital Thailand Big Bang จัดโดย 

ก.ดจิทิัล และ กสทช./เวทสีนามเด็กเลน่หุน่ยนต ์2561 (Robotics 
Playground 2018)/NSC2018/ศลิปหตัถกรรม เป็นตน้

195 33

2 นักเรยีนไดรั้บรางวลัระดบัภาค * 20 7

3 นักเรยีนไดรั้บรางวลัระดบัเขตพื3นที� 270 45

4 นักเรยีนไดรั้บคดัเลอืกใหเ้ขา้เรยีนตอ่มหาวทิยาลยัในโควตา้พเิศษ อนัเกดิ
จากการไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมในโครงการ **

20 14

 ขอ้มลูจากการตอบแบบสํารวจของโรงเรยีน จํานวน 110 แหง่

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที"  ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒ 

4

มาตรฐาน
45 เครื"อง

คา่เฉลี"ยจํานวนเครื"องคอมพวิเตอร ์ประจําปี 2561
ของโรงเรยีน ทสรช พระปรยิตัธิรรม และเอกชนสอนศาสนาอสิลาม

เปรยีบเทยีบกบัเกณฑใ์นการจดัสรรคอมพวิเตอรข์อง สพฐ.

คา่เฉลี"ยเครื"องคอมพวิเตอรข์องโรงเรยีน ทสรช. และโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม มเีครื"องคอมพวิเตอร์

มากกวา่เกณฑม์าตรฐานของ สพฐ.  แตโ่รงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามที"มนีกัเรยีน 201 – 500 คน  

501 – 1,500 คน และ 1,501 คนขึAนไป ยงัมคีอมพวิเตอรเ์ฉลี"ย นอ้ยกวา่เกณฑท์ี"ควรจะไดร้บัการจดัสรร

มาตรฐาน
3 เครื"อง

มาตรฐาน
5 เครื"อง

มาตรฐาน
11 เครื"อง

มาตรฐาน
24 เครื"อง

มาตรฐาน
33 เครื"อง

ที"มา: ขอ้มลูเกณฑก์ารจดัสรรคอมพวิเตอร ์จากสาํนกัเทคโนโลยเีพื"อการเรยีนการสอน สพฐ.

ขอ้มลูจากการตอบแบบสํารวจของโรงเรยีน จํานวน 110 แหง่
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที"  ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒ 

5

ขอ้มลูการเชื"อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต ประจําปี 2560
ของโรงเรยีน ทสรช. พระปรยิตัธิรรม และเอกชนสอนศาสนาอสิลาม

จาํนวนโรงเรยีน
โรงเรยีนทกุแหง่มกีารเชื"อมตอ่ระบบอนิเทอรเ์น็ต

โรงเรยีน ทสรช.  พระปรยิตัธิรรม และเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สว่นใหญ่
เชื"อมตอ่ผา่น Fixed Line Broadband  และมหีลายโรงเรยีนเชื"อมตอ่ระบบ

อนิเทอรเ์น็ตมากกวา่หนึ"งชอ่งทาง (เทคโนโลย)ี

 ขอ้มลูจากการตอบแบบสํารวจของโรงเรยีน จํานวน 110 แหง่

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที"  ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒ 

6

ขอ้มลูนกัเรยีนโรงเรยีน ทสรช. 

เรยีนตอ่ดา้นไอท ีและสายวทิยาศาสตร ์ปี 2555 - 2561

หมายเหต:ุ  ต ัAงแตปี่ 2559  นอกจากเก็บขอ้มลูดา้นไอทแีละวทิยาศาสตรแ์ลว้  ยงัไดเ้ร ิ"มเก็บขอ้มลูการเรยีนตอ่ดา้น
         วทิยาศาสตรส์ขุภาพ และวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์เพิ"มข ึAน  เชน่ แพทย ์พยาบาล วศิวกรรมศาสตร ์ เป็นตน้

นกัเรยีนที"เรยีนจบปี 2560 แลว้ศกึษาตอ่ในสถาบนัการศกึษาตา่งๆ  ในปีการศกึษา 2561

พบวา่ มนีกัเรยีนที"จบ ม.6 ท ัAงหมด 4,270  คน 

มนีกัเรยีนไดเ้ขา้ศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา สายไอท ีสายวทิยาศาสตร ์

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ และวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์จํานวน 826 คน (19%)  

และเรยีนตอ่ระดบัอนปุรญิญา/ปวส. จํานวน 311 คน (7%) 
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที"  ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒ 

7

การเผยแพรข่อ้มลูตอ่สาธารณะ

เว็บไซตเ์ผยแพรก่จิกรรมของมลูนธิิ
http://www.princess-it.org

Facebook ของมลูนธิิ
https://www.facebook.com/ThaiPrincessIT

มยีอดถกูใจ 1,505  คน
มยีอดตดิตาม 1,523  คน

จดหมายขา่วมลูนธิฯิ ที�เผยแพรผ่า่นเว็บไซต์

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที"  ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒ 

8

Social Network ของโครงการ/กจิกรรมภายใตม้ลูนธิฯิ
ที"มกีารการเผยแพรข่อ้มลูตอ่สาธารณะ

Facebook ไอทเีพื�อการศกึษาของ
โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม

มยีอดถกูใจ 517  คน
มยีอดตดิตาม 519 คน

Facebook โครงการพัฒนาทักษะดา้น
อเิล็กทรอนกิสแ์ละการเขยีนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์
มยีอดถกูใจ 2,739  คน
มยีอดตดิตาม 2,784  คน

Facebook ไอทเีพื�อการศกึษาของ
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม
มยีอดถกูใจ 686  คน
มยีอดตดิตาม 684  คน

Facebook กจิกรรม Project-Based Learning 

using ICT

มยีอดถกูใจ 472  คน
มยีอดตดิตาม 468  คน
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

1

เรื�องที� ๑๖.๒
โครงการสง่เสรมิการใชไ้อซทีสีรา้งรายได ้

ในกลุม่โรงเรยีน ทสรช.

ประจําปี ๒๕๖๑

รายงานเมื�อ
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

2

โครงการสง่เสรมิการใชไ้อซทีสีรา้งรายได ้ในกลุม่โรงเรยีน ทสรช.”

กลุม่เป้าหมาย : โรงเรยีนที�มคีวามพรอ้มดังนี)ระยะเวลาดาํเนนิการ ปี 2559 - 2561

วตัถปุระสงค์

1. สํานักงานพัฒนาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์
(สพธอ.)

2. สํานักงานัพฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิ(สวทช.)

3. ศนูยว์จัิยการจัดการความรูก้ารสื�อสารและการ
พัฒนา มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช

1. มกีจิกรรมการสง่เสรมิดา้นอาชพี และสง่เสรมิการ
ผลติสนิคา้ทหีลากหลายภายในโรงเรยีนอยูแ่ลว้

2. ที�ตั )งของโรงเรยีนที�มคีวามเป็นไปไดใ้นการบรกิาร
ขนสง่สนิคา้จากโรงเรยีนไปใหล้กูคา้

3. โรงเรยีนมกีารประสานการทํางานร่วมกับชมุชนใน
พื)นที�

1.เพื�อสง่เสรมิการประยกุตใ์ชไ้อซทีเีพื�อชว่ยสรา้งรายได ้
ใหแ้กโ่รงเรยีน และ/หรอืนักเรยีน ครอบครัว และชมุชน

2.พัฒนาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูเ้กี�ยวกบัการทําธรุกจิออนไลน ์
3. จัดทําหลักสตูร หรอืบทเรยีน หรอืกรณีตัวอยา่งการจัด

กจิกรรมสง่เสรมิการทําธรุกจิกจิออนไลนใ์นโรงเรยีน 
เพื�อเป็นแนวทางในการทํากจิกรรมใหก้บัโรงเรยีนอื�นๆ 
ตอ่ไป

หนว่ยงานเครอืขา่ยความรว่มมอื

   เนื�องจาก โรงเรยีนในโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื�อการศกึษาของโรงเรยีนในชนบท (ทสรช.) ไดส้ง่เสรมิ
ใหนั้กเรยีนทําผลติภัณฑต์า่งๆ เพื�อเป็นการฝึกอาชพีและ
จําหน่ายสนิคา้เพื�อเป็นการเพิ�มรายไดร้ะหวา่งเรยีน พบวา่ 
สว่นใหญช่อ่งทางการจําหน่ายสนิคา้ดังกลา่ว มักจํากดั
เฉพาะพื)นที�
     ดังนั)น จงึไดดํ้าเนนิงาน “โครงการสง่เสรมิการใชไ้อซี
ทสีรา้งรายได ้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ขึ)น  เพื�อพัฒนา
ผู เ้ รียนดา้นการทําธุ รกิจ  e-commerce  ใหส้ามารถ
ประยุกตใ์ชไ้อซทีีในการเพิ�มช่องทางการขายสนิคา้ ก่อ
เกดิการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่โรงเรียน นักเรียน และ/หรือ 
ชมุชน

ความเป็นมา
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

3

เขา้โครงการปี 2559 
(5 โรงเรยีน)

เขา้โครงการปี 2560  
(12 โรงเรยีน)

เขา้โครงการปี 2561 
(14 โรงเรยีน)

1. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่
     จ.เชยีงใหม่

1. ราชประชานุเคราะห ์25
    จ.แพร่

1. ราชประชานุเคราะห ์26 
จ.ลําพนู

2.  ราชประชานุเคราะห ์56 
     จ.น่าน

2. ราชประชานุเคราะห ์21
    จ.แมฮ่อ่งสอน

2. ราชประชานุเคราะห ์55
   จ.ตาก

3. ศกึษาสงเคราะหแ์มจั่น 
    จ.เชยีงราย

3. ศกึษาสงเคราะหจ์ติอารยี ์
    จ.ลําปาง

3. ราชประชานุเคราะห ์57
   จ.เพชรบรูณ์

4. ศกึษาสงเคราะหธ์วชับรุ ี
จ.รอ้ยเอ็ด

4. โสตอนุสารสนุทร  จ.เชยีงใหม่ 4. สบเมยวทิยาคม
   จ.แมฮ่อ่งสอน

5. ราชประชานุเคราะห ์52 
    จ.เลย

5. กาวลิะอนุกลู  จ.เชยีงใหม่ 5. ขนุยวมวทิยา
   จ.แมฮ่อ่งสอน

6. ราชประชานุเคราะห ์53 
    จ.สกลนคร

6. ราชประชานุเคราะห ์28
    จ.ยโสธร 

7. ราชประชานุเคราะห ์51 
    จ.บรุรีัมย์

7. ราชประชานุเคราะห ์29 
    จ.ศรสีะเกษ

8. ราชประชานุเคราะห ์27 
    จ.หนองคาย

8. ราชประชานุเคราะห ์50 
    จ.ขอนแกน่

9. ราชประชานุเคราะห ์45 
    จ.กาญจนบรุี

9. ราชประชานุเคราะห ์46
   จ.ชยันาท

10. โสตศกึษาทุง่มหาเมฆ    
      กรงุเทพมหานคร

10. ราชประชานุเคราห ์19
     จ.นครศรธีรรมราช

11. ราชประชานุเคราะห ์47 
      จ.เพชรบรุี

11. ศกึษาสงเคราะหพ์ทัลงุ
     จ.พทัลงุ

12. ราชประชานุเคราะห ์48 
      จ.จันทบรุี

12. ศกึษาสงเคราะห ์
      นราธวิาส จ.นราธวิาส

13. จรรยาอสิลาม 
     จ.นราธวิาส

14. บา้นกวูงิ จ.ปัตตานี

2. ขยายเครอืขา่ยการดาํเนนิงานรว่มกบั
    มหาวทิยาลยัราชภฏั  6 แหง่

1. สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนที�มผีลงานเดน่ของแตล่ะภาค เป็น
แมข่า่ยประชาสมัพนัธแ์ละเชญิชวนโรงเรยีนในพื)นที�ตาม
ความสมคัรใจ  
• ราชประชานุเคราะห ์53 จ.สกลนคร  เป็นแมข่า่ยของ

โรงเรยีนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
• โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์56 จ.น่าน เป็นแมข่า่ย

ของโรงเรยีน ภาคเหนอื 
2. โรงเรยีนที�มคีวามสนใจและเห็นประโยชน ์ประสานมาที�

ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ และสมคัรเขา้รว่มโครงการ
ดว้ยตนเอง

3. สํานักบรหิารงานการศกึษาประสานคดัเลอืกโรงเรยีน
ภาคใตเ้ขา้รว่มกจิกรรม

มมีหาวทิยาลยัราชภัฏเครอืขา่ย เขา้รว่มดําเนนิงาน
โครงการในปี 2561 รวม 6 แหง่

1. มรภ.เชยีงใหม่
2. มรภ.เชยีงราย
3. มรภ.ลําปาง
4. มรภ.สกลนคร
5. มรภ.บรุรัีมย์
6. มรภ.นครศรธีรรมราช
7. มรภ.สงขลา

1. ขยายโรงเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมเพิ"ม  14 โรงเรยีน  

ผลการดาํเนนิงานในปี 2561 

สรปุรายชื"อโรงเรยีนเขา้รว่มโครงการ 3 ปี รวม 31 แหง่

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒
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3.  จดัการอบรมพฒันาบคุลากรและลงพืEนที"ตดิตามงาน  รวม  10 คร ัEง
     จํานวน 566 คน จาก 31 โรงเรยีน, 6 มหาวทิยาลยั

ผลการดาํเนนิงานในปี 2561 

3.1 จดักจิกรรม Smart School Outlet: Local to Global ในงาน NAC2018  
ณ อุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย วนัที" 9 – 13 มนีาคม 2561

• มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมรวม 89 คน จาก 18 โรงเรยีน 
• โรงเรยีน 4 แหง่ที�มผีลงานเดน่ จัดนทิรรศการถวายรายงานผลการดําเนนิงาน
• จัดอบรมตอ่ยอดเกี�ยวกบัการจําหน่ายสนิคา้ออนไลน ์
• โรงเรยีนออกรา้น จําหน่ายสนิคา้ และใหนั้กเรยีนจัด work shop DIY มยีอด

จําหน่ายสนิคา้ และบรกิารในงาน NAC2018 รวม  492,751 บาท

3.2  จดัอบรมขยาย เพิ"มศกัยภาพผูป้ระกอบการดา้นอคีอมเมริซ์ฯ ระยะที" 3” 
3.2.1 จดัอบรมรวมที"กรุงเทพ 1 คร ัEง : วนัที� 29 – 30 ตลุาคม 2561 มผีูเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมรวม 142  คน

• เชญิทั )งโรงเรยีนเกา่ และโรงเรยีนใหม ่ใหม้าเรยีนรูร้่วมกนัผา่นประสบการณ์ของ
โรงเรยีนที�ประสบความสาํเร็จ  

• ประชมุเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัราชภัฏ (มรภ.) เพื�อจะไดส้นับสนุนการดําเนนิงานใน
พื)นที�ใหก้บัโรงเรยีนไดต้อ่ไป  

3.2.2 จดัอบรมภูมภิาค 4 คร ัEง โดยร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัราชภัฏเครอืขา่ย ร่วมเป็น
เจา้ภาพการจัดอบรม และจัดประชมุกบัทมี มรภ.ในพื)นที�เพื�อวางแผนการดําเนนิงาน
ร่วมกนั

• วนัที� 16 – 17  พฤศจกิายน 2561 : มรภ.สกลนคร ร่วมเป็นเจา้ภาพในการจัดงาน มี
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมรวม 79 คน  

• วนัที� 30  พฤศจกิายน – 1 ธันวาคม 2561:   มรภ.เชยีงใหมร่่วมเป็นเจา้ภาพในการ
จัดงาน มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมรวม 127 คน  

• วนัที� 19 – 20 ธันวาคม 2561  มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา เป็นเจา้ภาพร่วมจัดงาน  
มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมรวม 100 คน

• วนัที� 24-25 ธันวาคม 2561 จัดอบรม ณ โรงเรยีนโสตศกึษาทุง่มหาเมฆ กทม. มี
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมรวม 4 คน

3.3 ลงพืEนที"ตดิตาม และชว่ยเหลอืโรงเรยีน 3 แหง่  เพื�อตดิตามใหค้วามชว่ยเหลอื
เฉพาะโรงเรยีนที�มผีลลงานเดน่ โดยไดอ้บรมและจัดใหม้กีารลงมอืปฏบิตั ิเพื�อพัฒนา
รา้นคา้ ใหส้มบรูณ์ยิ�งขึ)น มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมรวมรวม  25 คนไดแ้ก่

• โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์53 จ.สกลนคร 
• โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหแ์มจั่น จ.เชยีงราย 
• โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์56 จ.น่าน

หมายเหต:ุ จํานวนคนนับซํ)า เพราะบางคนเขา้รว่มกจิกรรมมากกวา่ 1 ครั)ง

นร.จัดนทิรรศการถวายรายงานในงาน 
NAC2018

ตวัอยา่งภาพการอบรมที�ภาคใต ้
จ.สงขลา
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4.1 คณะผูบ้รหิารจาก สพธอ. ใหค้าํปรกึษาการดาํเนนิงาน และ 
สนบัสนนุใหท้มีพี"เล ีEยง จาก มสธ. จดัอบรม   ลงพืEนที" และให้
ความชว่ยเหลอืโรงเรยีนผา่นไลนก์ลุม่

4.3  จดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรู:้

4.3  สรา้งเพจกลางเพื"อสง่เสรมิการ  ประชาสมัพนัธส์นิคา้ของ
โรงเรยีน “Smart School Outlet

4. สพธอ. รว่มดาํเนนิงานและสนบัสนุนงบประมาณ 996,260 บาท  ในการดาํเนนิกจิกรรม
    ประจําปี 2561

4.2. สนบัสนนุการจดัทําวดิโีอเพื"อเผยแพร ่ผลงานที"มผีลงาน
เดน่ของการดาํเนนิงานระยะที" 2 รวม 6 ตอน 

ผลการดาํเนนิงานในปี 2561 

• โครงการสง่เสรมิการสรา้งรายไดใ้นกลุม่โรงเรยีน 
ทสรช ระยะที� 2 https://goo.gl/LQLt6s

• ผลงานเดน่ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์53 
    จ.สกลนคร https://goo.gl/26J9CQ

• ผลงานเดน่ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์56 
     จ.น่าน https://goo.gl/CxECz8 

• ผลงานเดน่ โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหแ์มจั่น 
    จ.เชยีงราย https://goo.gl/iHMbHS

• ผลงานเดน่ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์51 
    จ.บรุยีรัมย์ https://goo.gl/CiwpFx

• จัดวดิโีอโปรโมตการใชไ้อซทีอียา่งสรา้งสรรค ์ใน 
Thaiemarket.com โดยใชก้รณีตวัอยา่งกจิกรรม
ของโรงเรยีนในโครงการ ฯ https://goo.gl/q6cGeV

• สนับสนุนใหค้รทูี�เขา้รว่มโครงการไดม้กีารนําบทเรยีนการสอนออนไลน ์
(MOOC) รวมทั )งสื�อตา่ง ๆ ไปใชส้อน ฝึกปฏบิตั ิและทบทวนบทเรยีนใน
โรงเรยีน โดยบทเรยีนที�ใชใ้นการศกึษาหลกัสตูร การสรา้งธรุกจิในยคุ
เศรษฐกจิดจิทิัล

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
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5.1  ครจูดัอบรมขยายผลใหน้กัเรยีน : มคีรแูกนนําจาก 12 โรงเรยีน   
       จัดอบรมขยายผล 16 ครั )ง  ใหห้นั้กเรยีนรวม 287 คน
5.2  ครไูดเ้ปิดสอนในรายวชิาเรยีน และกจิกรรมชุมนมุ 

5. ครทูี"เขา้รว่มโครงการไดข้ยายผลในโรงเรยีน

ผลการดาํเนนิงานในปี 2561 

เปิดสอนในวชิาเรยีน 
7 โรงเรยีน

1. ราชประชานุเคราะห ์21
2. ราชประชานุเคราะห ์28
3. ราชประชานุเคราะห ์55
4. ราชประชานุเคราะห ์56
5. ราชประชานุเคราะห ์57
6. ศกึษาสงเคราะหแ์มจั่น
7. โสตศกึษาทุง่มหาเมฆ

เปิดสอนในกจิกรรมชุมนมุ
11 โรงเรยีน

1. ราชประชานุเคราะห ์19, 
2. ราชประชานุเคราะห ์26, 
3. ราชประชานุเคราะห ์55, 
4. ราชประชานุเคราะห ์56, 
5. ราชประชานุเคราะห ์57
6. ศกึษาสงเคราะหพั์ทลงุ
7. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่
8. ขนุยวมวทิยา
9. สบเมยวทิยาคม
10. กาวลิะอนุกลู
11. จรรยาอสิลาม

6. นกัเรยีนสรา้งเพจรา้นคา้ได้

ตวัอยา่งโลโกร้า้นคา้

ตวัอยา่งหนา้เพจรา้นคา้

ตวัอยา่งโฆษณาสนิคา้
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7. ยอดจาํหนา่ยสนิคา้ออนไลนข์องโรงเรยีน 31 แหง่ รวม 917,593 บาท

ผลการดาํเนนิงานในปี 2561 
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ราชฯ 55  จ.ตาก

ศกึษาสงเคราะห์พทัลงุ         

ราชฯ 26 จ.ลําพนู

ราชฯ 28  จ.ยโสธร

รา 57 จ.เพชรบรูณ์

สบเมยวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

ยอดขายของโรงเรยีนระยะที� 3 
เดอืน พ.ย. 61 – ม.ค. 62 (3 เดอืน)

รวม 28,571 บาท 

ยอดขายของโรงเรยีนระยะที� 1-2 
เดอืน ก.พ. 61 – ม.ค. 62 (12 เดอืน)

รวม 889,022 บาท 

โรงเรยีนที"มยีอดขายด ี3 ลาํดบั ไดแ้ก ่ 
1. ราชประชานุเคราะห ์51 จํานวน 345,870 บาท
2. ราชประชานุเคราะห ์53 จํานวน 236,579 บาท
3. โสตศกึษาทุง่มหาเมฆ จํานวน 113,530 บาท

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒
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8. ระดบัคณุภาพ/ความสามารถในการดาํเนนิงาน  จดักลุม่ได ้3 กลุม่

เกณฑใ์นการพจิารณาแบง่กลุม่
1. มสีนิคา้ที�สามารถจําหน่ายได ้
2. ความสามารถในการ post สนิคา้  
3. จํานวนการกด like กด share การ review  

4. ความสมํ�าเสมอในการ post และ update สนิคา้ 
หรอื ขา่ว/ กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

5. การทํางานเชงิบรูณาการระหวา่งนักเรยีน ครู  
โรงเรยีน และชมุชน ซึ�งเป็นปราชญ ์/
ผูป้ระกอบการ ในพื)นที�

6. ความกระตอืรอืรน้ในการทํากจิกรรมใหเ้กดิความ
ตอ่เนื�อง

ผลการดาํเนนิงานในปี 2561 

• กลุม่ที� 1 : รา้นสนิคา้คัดสรร (Smart Schools & Community Products) จํานวน 7 โรงเรยีน (เพิ�มขึ)น 3 โรงเรยีน) ไดแ้กโ่รงเรยีนราชประชานุ
เคราะห ์21  และ ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม ่ เลื�อนจากกลุม่ 2 ขึ)นเป็นกลุ่ม 1  และโรงเรยีนขนุยวมวทิยา เขา้ใหมปี่ 61 ไดรั้บคัดเลอืกอยู่ใน
กลุม่ 1

• กลุม่ที� 2 : รา้นสนิคา้นอ้งใหม ่(Smart Freshy Products)  จํานวน 9 โรงเรยีน
• กลุม่ที� 3 : รา้นสนิคา้เกดิใหม ่(Junior Products)             จํานวน 15 โรงเรยีน

ระดบัความสามารถ ปี 2560 ปี 2561

กลุม่ที" 1 : รา้นสนิคา้คดัสรร 
(Smart Schools &  
Community Products)

จํานวน 4 โรงเรยีน ไดแ้ก่
1. ราชประชานุเคราะห ์56 จ.น่าน
2. ราชประชานุเคราะห ์53 จ.สกลนคร
3. ศกึษาสงเคราะหแ์มจั่น จ.เชยีงราย
4. ราชประชานุเคราะห ์51 จ.บรุรีัมย์

จํานวน 7 โรงเรยีน ไดแ้ก่
1. ราชประชานุเคราะห ์53 จ.สกลนคร
2. ราชประชานุเคราะห ์56 จ.น่าน
3. ศกึษาสงเคราะหแ์มจั่น จ.เชยีงราย
4. ราชประชานุเคราะห ์21 จ.แมฮ่อ่งสอน
5. ขนุยวมวทิยา จ.แมฮ่อ่งสอน
6. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหมจ่.เชยีงใหม่
7. ราชประชานุเคราะห ์51 จ.บรุรีัมย์

กลุม่ที" 2 : รา้นสนิคา้นอ้งใหม ่
(Smart  Freshy Products)

จํานวน 10 โรงเรยีน ไดแ่ก่
1. ราชประชานุเคราะหธ์วชับรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด
2. โสตศกึษาทุง่มหาเมฆ  กรงุเทพ
3. ราชประชานุเคราะห ์25  จ.แพร่
4. ราชประชานุเคราะห ์21  จ.แมฮ่อ่งสอน
5. ราชประชานุเคราะห ์45  จ.กาญจนบรุี
6. โสตอนุสารสนุทร  จ.เชยีงใหม่
7. กาวลิะอนุกลู จ.เชยีงใหม่
8. สงเคราะหเ์ชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่
9. ราชประชานุเคราะห ์48  จ.จันทบรุี
10. ศกึษาสงเคราะหจ์ติอารยี ์ จ.ลําปาง

จํานวน 9 โรงเรยีน ไดแ้ก่
1. ราชประชานุเคราะห ์29 จ.ศรสีะเกษ
2. ราชประชานุเคราะห ์28 จ.ยโสธร
3. ราชประชานุเคราะห ์26 จ.ลําพนู
4. ราชประชานุเคราะห ์46 จ.ชยันาท
5. กาวลิะอนุกลู จ.เชยีงใหม่
6. โสตอนุสารสนุทร จ.เชยีงใหม่
7. ราชประชานุเคราะห ์25 จ.แพร่
8. โสตศกึษาทุง่มหาเมฆ กทม.
9. ราชประชานุเคราะห ์48 จ.จันทบรุี

กลุม่ที" 3 : รา้นสนิคา้เกดิใหม ่
(Junior Products)

จํานวน 3 โรงเรยีน ไดแ้ก่
1. ราชประชานุเคราะห ์52 
2. ราชประชานุเคราะห ์27 
3. ราชประชานุเคราะห ์47 

จํานวน 15 โรงเรยีน ไดแ้ก่
1. ราชประชานุเคราะห ์45 จ.กาญจนบรุ ี
2. ราชประชานุเคราะห ์57 จ.เพชรบรูณ์
3. ราชประชานุเคราะห ์52 จ.เลย 
4. ราชประชานุเคราะห ์27 จ.หนองคาย
5. ศกึษาสงเคราะหจ์ติอารยี ์จ.ลําปาง
6. ศกึษาสงเคราะหธ์วชับรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด
7. ราชประชานุเคราะห ์47 จ.เพชรบรุี
8. ราชประชานุเคราะห ์50 จ.ขอนแกน่
9. ราชประชานุเคราะห ์19 จ.นครศรธีรรมราช
10. ศกึษาสงเคราะหน์ราธวิาส จ.นราธวิาส
11. ศกึษาสงเคราะหพ์ทัลงุ จ.พทัลงุ
12. โสตศกึษานนทบรุ ีจ.นนทบรุี
13. สบเมยวทิยาคม จ.แมฮ่อ่งสอน
14. จรรยาอสิลาม จ.นราธวิาส
15. บา้นกวูงิ จ.ปัตตานี

รา้นที"เล ื"อนระดบัมาอยูก่ลุม่ที" 1 ในปี 2561

รา้น We made 
ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์21 

รา้น ดอยสน
ร.ร.ขนุยวมวทิยา

รา้น Souvenir Chiangmai by Dekdoi Hill Tribe

ร.ร.ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่
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1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

เรื�องที� ๑๖.๓
โครงการพัฒนาทักษะดา้นอเิล็กทรอนกิส์

และการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื�อ
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

2

1. กจิกรรมเรยีนรู ้: ระบบสมองกลฝงัตวั, สรา้งชิ0นงาน 3 มติ,ิ Internet of Things

กลุม่เป้าหมาย: รวม จํานวน 61 แหง่
ร.ร.ทสรช (31 แหง่),ร.ร.พระปรยิตัธิรรม (26 แหง่) 

ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอสิลาม (4 แหง่)

- ร.ร.ทสรช. 
13 แหง่

- ร.ร.พระปรยิัต ิ
ธรรม 15 แหง่

- ร.ร.ทสรช. 
5 แหง่

- ร.ร.พระปรยิัต ิ
ธรรม 2 แหง่

- ร.ร.ทสรช. 
6 แหง่

- ร.ร.เอกชน
สอนศาสนาฯ 
4 แหง่

- ร.ร. ทสรช. 7 
แหง่

- ร.ร. พระปรยิัต ิ
ธรรม 9 แหง่

รายการ โรงเรยีน

Fabrication Lab (ใหญ)่ บา้นนาฯ* และสมเด็จพระปิยะฯ

Fabrication Lab (เล็ก) รปค. 22,24,31,37,48,50,51,53,55,56,ศส.ธวชับรุ,ีศส.จติอารยี,์ศส.สรุาษฎร,์ศส.
นราธวิาส, ร.ร.องครักษ์,ร.ร.สบเมย

3D (วช.)+Kidbright รปค.20,ปิยะชาต,ิบา้นนา*,วดัไผดํ่า,วดัดอนมงคล,วดัเมอืงราม,นันทบรุ,ีพทุธโกศยั,
โพธิWศรวีทิยา,สระกําแพงใหญ,่ศรเีกษตร,เกยีรตแิกว้, ราชนิ,ี พรีะยานาวนิ, สมบรูณ์
ศาสตร,์บากง,ตน้ตนัหยง

KidBright รปค.19,21,25,28,54,ศส.พทัลงุ,ศส.เชยีงใหม,่ วดัรอ้งแหยง่,วดัฟ้าสวรรค,์เชยีง
กลาง,วดัหยว่น,วดัปรางค,์วดับญุยนื,วดัพระแกว้ดอนเตา้,วดันํ\าไคร,้วดันโิครธาราม,วดั
ภเูก็ต,ดวนใหญ,่วดัประชานมิติฯ,วดับา้นโนนคณู,กนัทรลกัษ์,วดัโบสถอ์นิทร์

รายการ จํานวน 
ร.ร.

Laser 
Cutter

3D
Printer

Kid
Bright

Fabrication Lab (ใหญ)่ 2 2 2 2

Fabrication Lab (เล็ก) 16 - 16 16

3D Pr (วช.)+KidBright 16 - 16 16

KidBright 22 - - 22

รวม 56 2 34 56

• เพื�อใหนั้กเรยีนไดเ้รยีนรูส้รา้งสิ�งประดษิฐ/์โครงงานคอมพวิเตอร์
• ฝึกทกัษะใหนั้กเรยีนคดิอยา่งเป็นระบบ คดิเป็นแกปั้ญหาเป็น 

ทํางานกบัผูอ้ ื�นได ้
• โครงงานของนักเรยีนจะสรา้งโอกาสศกึษาตอ่ระดับอดุมศกึษา

โดยรับตรง/โควตา

เขา้มหาวทิยาลัย
รับตรง/โควตา

ออกแบบ

ถา่ยภาพ 3 มติ ิ
ออกแบบ 3 มติิ

พมิพ ์3 มติ ิ

อเิล็กทรอนกิส์

หุน่ยนต ์มอเตอร ์
เซน็เซอร์

พัฒนา และ 
แกไ้ข

ซอฟตแ์วร์ เวทปีระกวด

ชิ\นงาน 
พรอ้มสาธติ

ทดสอบระบบ
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3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

รายการ จํานวน 
ร.ร.

Laser 
Center

3D
Printer

Kid
Bright โรงเรยีน

Fabrication Lab (ใหญ)่ 2 2 2 2 บา้นนาฯ* และสมเด็จพระปิยะฯ

Fabrication Lab (เล็ก) 16 - 16 16
รปค. 22,24,31,37,48,50,51,53,55,56,ศส.ธวชับรุ,ีศส.จติอารยี,์
ศส.สรุาษฎร,์ศส.นราธวิาส, ร.ร.องครักษ์,ร.ร.สบเมย

3D (วช.)+KidBright
16 - 16 16

รปค.20,ปิยะชาต,ิบา้นนา*,วดัไผดํ่า,วดัดอนมงคล,วดัเมอืงราม,นันทบรุี
,พทุธโกศัย,โพธิWศรวีทิยา,สระกําแพงใหญ,่ศรเีกษตร,เกยีรตแิกว้,ราชนิ,ี 
พรีะยานาวนิ, สมบรูณ์ศาสตร,์บากง,ตน้ตันหยง

KidBright

22 - - 22

รปค.19,รปค.21,รปค.25,รปค.28,รปค.54,ศส.พัทลงุ,ศส.เชยีงใหม,่ 
วดัรอ้งแหยง่,วดัฟ้าสวรรค,์เชยีงกลาง,วดัหยว่น,วดัปรางค,์วดับญุยนื,
วดัพระแกว้ดอนเตา้,วดันํ\าไคร,้วดันโิครธาราม,วดัภเูก็ต,ดวนใหญ,่
วดัประชานมิติฯ,วดับา้นโนนคณู,กันทรลักษ์,วดัโบสถอ์นิทร์

รวม 56 2 34 56

หมายเหต ุ 1. บา้นนา ไดรั้บ 3D-printer จาก วช. และจากโครงการ Fablab
2. มลูนธิฯิ จัดหา KidBright ใหแ้กโ่รงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม

1.2 การสนบัสนุนอปุกรณ์ใหแ้กโ่รงเรยีนเพื#อพฒันาศกัยภาพและองคค์วามรูเ้พิ#มเตมิ

โครงการโรงประลองตน้แบบทางวศิวกรรม 
(Fabrication Lab) เป็นโครงการพฒันาทักษะ
ความเป็นนวัตกร แกเ่ด็กและเยาวชนไทย เปิด
โอกาสใหค้ร ูเด็กและเยาวชนไดเ้รยีนรูศ้าสตรท์าง
วศิวกรรมดา้นตา่ง ๆ

โครงการสื#อการสอนโปรแกรมมิ#งใน
โรงเรยีน “Coding at School 
Project” ดว้ยบอรด์สมองกลฝงัตวั 
KidBright เป็นโครงการพัฒนากําลงัคน
ดา้นการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์น
โรงเรยีน

NETPIE (Network Platform for Internet of 
Everything) คอื Cloud Platform ที�ถกู
ออกแบบและพัฒนาขึ\นเพื�ออํานวยใหเ้กดิการ
สื�อสารระหวา่งอปุกรณ์หรอื things ในเครอืขา่ย 
IoT โดยมปีระโยชนต์อ่นักพฒันาและ
อตุสาหกรรมไทย 

เครื#องพมิพ ์3 มติ ิ“LekOboT” ไดรั้บ
รางวัลผลงานประดษิฐค์ดิคน้ระดบั “ด”ี จาก
สภาวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) เป็นเครื�องพมิพ ์3 
มติทิี�มคีวามซบัซอ้นตํ�าสามารถหาชิ\นสว่นใน
การสรา้งหรอืซอ่มแซมไดง้า่ยและราคาถกู

4

2. กจิกรรมที#ดาํเนนิงานในปี 2561
คา่ยอคิควิซงั / คา่ยสมองกลฝังตวั

21 ครั\ง  มผีูเ้ขา้รว่ม 771 คน (นับซํ\า) น.ร. 656 คน, คร ู115 คน จาก 61 ร.ร. 
Show & Share เวที

ประกวด
เขา้

มหาวทิยาลัย

ภาคเหนอื 
15 แหง่ 

โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม ภาคเหนอื (15 แหง่) 
โดย ม.เชยีงใหม ่(ดร.อนันท ์สหีพ์ทัิกษ์เกยีรต)ิ รว่มกบั มรภ.อตุรดติถ์
• คา่ยอคิควิซงั 0 : อบรมเตรยีมความพรอ้มครูที�ปรกึษา
• คา่ยอคิควิซงั 1 : เขยีนโปรแกรมบน GoGo Board, KidBright
• คา่ยอคิควิซงั 2 : สรา้งสิ�งประดษิฐส์มองกลฝังตวั

อเิล็กทรอนกิส,์ GoGo Board,KidBright, IoT, 3D-Printer

อเิล็กทรอนกิส์
3D-Printer IoT

Arduino/NodeMCU

KidBright

ภาคกลาง
2 แหง่ 

โรงเรยีนวดัไผด่าํ และวดัโบสถอ์นิทรบ์รุ ีโดย มทร.ธัญบรุี
• คา่ยอคิควิซงั 1 : เขยีนโปรแกรมพื\นฐาน KidBright
• คา่ยอคิควิซงั 2 : KidBright กบัการประยกุตใ์ชอ้ปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์
• คา่ยอคิควิซงั 3 : สรา้งสิ�งประดษิฐส์มองกลฝังตวั KidBright+Arduino

อเิล็กทรอนกิส,์ KidBright, Arduino, NETPIE, 3D-Printer

4 ภาค
41 แหง่ 

ร.ร.ทสรช. (31 แหง่), ร.ร.พระปรยิตัธิรรม ศรสีะเกษ (9 แหง่)
ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอสิลาม (4 แหง่) 
โดย นายจริะศักดิW สวุรรณโณ, ดร.เรวัตร ใจสทุธ ิม.ธรรมศาสตร,์ มรภ.พระนคร
• คา่ย 1 : เขยีนโปรแกรมบน  KidBright, ประยกุตใ์ชอ้ปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์
• คา่ย 2 : เชื�อมตอ่อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสก์บั  NETPEI (IoT) 
• คา่ย 3 : สรา้งสิ�งประดษิฐส์มองกลฝังตัว

อเิล็กทรอนกิส,์ KidBright, Arduino, NETPIE, 3D-Printer

• ปี 2556 – 2561 We By the Brain สนับสนุนทนุทํา
โครงงาน เป็นเงนิ 1,900,000 บาท

• ปี 2561 มลูนธิเิพื�อการศกึษาคอมพวิเตอรแ์ละการ
สื�อสาร (CNC) สนับสนุนทนุ 200,000 บาท

• ปี 2556-2560 We By the Brain สนับสนุนทนุ
จํานวน 231 โครงาน (นักเรยีน 693 คน) 
เป็นเงนิ 1,287,060 บาท

• ปี 2561 จํานวน 115 โครงงาน (นกัเรยีน 345 คน) 
500,000 บาท (อยูร่ะหวา่งการดาํเนนิงาน)

เทคโนโลยทีี�ใชพ้ฒันา

ปี 2561 ยกระดบัเทคโนโลย ีที�ใชใ้น
การพัฒนาเป็นการเขยีนโปรแกรม
ดว้ยบอรด์ KidBright

ถา่ย ณ วนัที� 23 มถินุาน 2561

126



5

2.1 คา่ยอคิควิซงั – โรงเรยีนวดัไผด่าํ แผนกสามญัศกึษา และโรงเรยีนเครอืขา่ย

อเิล็กทรอนกิส ์

Arduino
NodeMCU

ความเป็นมา
• เมื�อวนัที� 31 สงิหาคม 2560 

ไดเ้ขา้พบคณะผูบ้รหิารของ
โรงเรยีนวดัไผดํ่า เพื�อหารอืถงึ
แนวทางสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนวชิา
ที�จําเป็นในการเรยีนตอ่สายวทิยาศาสตรใ์หส้ามเณร

• โรงเรยีนวดัไผดํ่าสนใจเขา้รว่มกจิกรรมพัฒนาทักษะ
การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพื�อพัฒนาความ
สามารถสามเณรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
และเปิดโอกาสใหส้ามเณรไดศ้กึษาตอ่ปรญิญาตรี

• มลูนธิฯิ รว่มกับ สวทช. มทร.ธัญบรุ ีดําเนนิโครงการ
พัฒนาทักษะการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ําหรับ
โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม (โรงเรยีนวดัไผดํ่า แผนก
สามัญศกึษา และโรงเรยีนเครอืขา่ย) จํานวน 2 แหง่

คา่ย กจิกรรมพัฒนา

คา่ย 1 เขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์Block ดว้ย KidBright
(ผูเ้ขา้อบรม : สามเณร 51 รปู, คร ู6 คน/รปู, จาก 2 ร.ร.)

คา่ย 2 เขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์น KidBright และประยกุตใ์ช ้
อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ กจิกรรมรถแขง่
(ผูเ้ขา้อบรม : สามเณร 51 รปู, คร ู6 คน/รปู, จาก 2 ร.ร.)

คา่ย 3 สรา้งสิ�งประดษิฐข์องตนเอง – สิ�งประดษิฐส์มองกลฝังตัว
(ผูเ้ขา้อบรม : สามเณร 35 รปู, คร ู4 คน/รปู, จาก 2 ร.ร.)

• ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ริแิข พงษ์สวัสดิW 
รองอธกิารบด ีฝ่ายวจัิยและแผน มทร.ธญับรุ ี
รับผดิชอบโครงการ

• อ.จฬุาลกัษณ์ฯ และนักศกึษาพี�เลี\ยง 20 คน
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมทร.
ธญับรุ ีจัดอบรมใหส้ามเณรจาก ร.ร.วัดไผดํ่า
และเครอืขา่ย

KidBright

คา่ยอคิควิซงั / คา่ยสมองกลฝังตวั
(อบรม 3 ครั\ง, 59 คนนับซํ\า (น.ร. 51 รปู, คร ู8 คน) จาก 2 โรงเรยีน) 

Show & Share เวที
ประกวด

เขา้
มหาวทิยาลัย

ถา่ยเมื�อ 6 กันยายน 2561
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2.2 คา่ยอคิควิซงั – โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมภาคเหนอื

อเิล็กทรอนกิส ์
ความเป็นมา
• ดร.อานันท ์สหีพ์ทัิกษ์เกยีรต ิม.เชยีงใหม่

เป็นคณะทํางานพัฒนา GoGo Board

• ตั \งแตปี่ 2556 เชญิ ดร. อานันทฯ์ เขา้รว่ม
จัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้กส่ามเณรจาก
โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรมภาคเหนอื

• ตอ่มาไดเ้ชญิ ม.ราชภัฏอตุรดติถ ์เขา้รว่ม
จัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้กส่ามเณร ไดแ้ก ่
ชมุนุมคอมพวิเตอร,์ eDLTV, สมองกลฝังตัว

• มลูนธิฯิ รว่มกับ สวทช. ม. เชยีงใหม ่และ 
ม.ราชภัฏอตุรดติถ ์ดําเนนิงาน “โครงการพัฒนา
ทักษะการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์น
โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม ภาคเหนือ

คา่ย กจิกรรมพัฒนา

คา่ย 1 อบรมเตรยีมความพรอ้มครทูี�ปรกึษา
(ผูเ้ขา้อบรม: คร ู40 คน/รปู, จาก 15 แหง่)

คา่ย 2 เขยีนโปรแกรมสําหรับทําโครงงานดว้ย KidBright
Mini Project/โปรแกรมออกแบบ 3 มติ ิ
(ผูเ้ขา้อบรม : สามเณร 63 รปู, คร ู17 คน/รปู, 12 แหง่)

คา่ย 3 สรา้งผลงานของตนเอง - สิ�งประดษิฐส์มองกลฝังตัวที�
เชื�อมตอ่ IoT

• ดร. อานันท ์สหีพ์ทัิกษ์เกยีรต ินักศกึษาพี�เลี\ยง 5 คน
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
ม.เชยีงใหม ่รว่มเป็นเจา้ภาพจัดกจิกรรมใหส้ามเณร
จากโรงเรยีน 5 จังหวดัภาคเหนอื

• ดร. กติศิักดิW เกดิโต และนักศกึษาพี�เลี\ยง 15 คน เป็น
พี�เลี\ยงประจํากลุม่ พรอ้มตดิตามงานในพื\นที�

KidBright

คา่ยอคิควิซงั / คา่ยสมองกลฝังตวั
(อบรม 3 ครั\ง, 93 คน นับซํ\า (น.ร. 63 คน, คร ู30 คน) 15 โรงเรยีน) 

Show & Share เวที
ประกวด

เขา้
มหาวทิยาลัย

ถา่ยเมื�อ 21 มถินุาน 2561
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2.3 คา่ยสมองกลฝงัตวั – ร.ร.ทสรช., ร.ร.พระปรยิตัธิรรม จ.ศรสีะเกษ, ร.ร.เอกชนสอนศาสนาฯ

ความเป็นมา

• มลูนธิฯิ 
รว่มกบั สวทช. ธรรมศาสตร ์และ
เครอืขา่ย ม.ราชภฏั
สนองพระราชดํารฯิ 4 แหง่
จัดกจิกรรมคา่ยสมองกลฝังตวั 
และสรา้งชิ\นงาน 3 มติ ิใหแ้ก่
โรงเรยีนในโครงการฯ 44 แหง่

• ออกแบบกจิกรรมโดย 
- นายจริะศกัดิW สวุรรณโณ
  ที�ปรกึษาโครงการ ทสรช.
- ดร.เรวตัร ใจสทุธ ิ อาจารย์
  คณะวทิยาศาสตรฯ์ ม.
ธรรมศาสตร์

• เครอืขา่ย ม.ราชภฏั 4 แหง่คอื
- ม.ราชภฏัอบุลราชธานี
- ม.ราชภฏัอตุรดติถ์
- ม.ราชภฏัสงขลา
- ม.ราชภฏัพระนคร

คา่ย เรยีนรูต้อ่วงจร
อเิล็กทรอนกิส์

สมองกลฝังตัว
มัธยม 1 - 3

สมองกลฝังตัว
มัธยม 4 - 6

3D-Printing

คา่ย 1 หุน่ยนตไ์ตร่าว เขยีนโปแกรม Block 
บน KidBright

เขยีนโปแกรม Block บน 
KidBright

เรยีนรูส้รา้ง
ชิ\นงาน 3 มติ ิ

คา่ย 2 หุน่ยนตว์ ิ�งจับ
เสน้ดว้ย 

KidBright

เขยีนโปแกรม Block 
บน KidBright

+Ardunio

เขยีนโปแกรม Block บน 
KidBright+Ardunio

หุน่ยนตแ์มลง
(มอเตอร)์

คา่ย 3 สรา้งผลงานของตนเอง
สิ�งประดษิฐส์มองกลฝังตัวที�เชื�อมตอ่ IoT

มชี ิ\นสว่น 3 มติ ิสรา้งจาก 3D-printer 

ลฟิต์
(มอเตอร,์
Ardunio)

ปี 2561 : จัดอบรม 12 ครั \ง (3 คา่ยใน 4 ภาค)
ผูเ้ขา้อบรม 619 คน (นับซํ\า) จาก 44 โรงเรยีน 
(นักเรยีน 542 คน, คร ู77 คน)

ร.ร.ทสรช. 28 แหง่ (นร.393 คน, คร ู53 คน)
ร.ร.พระฯ 9 แหง่ (นร.101 คน, คร ู19 คน)
ร.ร.เอกชนฯ 4 แหง่ (นร.48 คน, คร ู5 คน)

อเิล็กทรอนกิส ์

3D-Printer

IoT

Ardunio
NodeMCU

KidBright

คา่ยอคิควิซงั / คา่ยสมองกลฝังตวั
(อบรม 15 ครั\ง, 619 คน นับซํ\า (น.ร. 542 คน, คร ู77 คน) 44 โรงเรยีน) 

Show & Share เวที
ประกวด

เขา้
มหาวทิยาลัย

ถา่ยเมื�อ 31 สงิหาคม 2561
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2.4 งาน Show & Share 2017 : ส ิ#งประดษิฐส์มองกลฝงัตวั

ความเป็นมา
• จากคา่ยสมองกลฝังตัว/

คา่ยอคิควิซงั 3 คา่ย 
นักเรยีน/สามเณรจะจัดทํา
ขอ้เสนอโครงงาน ขอรับ
ทนุทําโครงงาน (โดย 
We by The Brain) 

• งาน Show & Share 
จัดประจําทกุปีในเดอืน
มถินุายน ณ สถาบันฯ 
ปัญญาภวิฒัน ์เพื�อเป็น
เวทใีหนั้กเรยีน/สามเณร/
นักศกึษา ม.ราชภัฏ นําเสนอ
ผลงานสิ�งประดษิฐข์องตนเอง

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนื�อง) เวทปีระกวด เขา้
มหาวทิยาลัย

งาน Show & Share 2018 : วนัที� 23 มถินุายน 2561 ณ บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร สวทช. จ.ปทมุธานี
มผีูเ้ขา้รว่ม 672 คน จาก 63 แหง่คอื ร.ร.ทสรช. (359 คน, 27 แหง่), ร.ร.พระปรยิัตธิรรม (188คน,21 แหง่) 
ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอสิลามฯ (49 คน, 4 แหง่), บา้นพนิจิฯ (29 คน, 6 แหง่), ม.ราชภัฏ (47 คน, 5 แหง่)

แขง่ขนัหุน่ยนต ์BEAM ว ิ#งจบัเสน้

กจิกรรมสรา้งชิ0นงาน 3 มติ ิ
3D-Printer

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 15 ทมี (45 คน)

- นักเรยีน 10 ทมี (30 คน)
- สามเณร  2 ทมี (6 รปู)
- นร.เอกชนสอนฯ 3 ทมี (9 คน)

การประกวด
สิ#งประดษิฐส์มองกลฝงัตวั

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมจํานวน119 ทมี(357คน)

- นักเรยีน 51 ทมี (153 คน)
- สามเณร 46 ทมี (138 รปู)
- นร.เอกชนสอนศาสนาฯ 8 ทมี (24 คน)
- นักศกึษา ม.ราชภฏั 14 ทมี (42 คน)

การแขง่ขนั
หุน่ยนต์ BEAM วิ#งจบัเสน้

ผูเ้ขา้รว่ม 72 ทมี (156 คน)

-นักเรยีน 53 ทมี (106 คน)
- สามเณร 17 ทมี (34 รปู)
- นร.เอกชนสอนฯ 1 ทมี (2 คน)
- บา้นพนิจิ 7 ทมี (14 คน)

ถา่ยเมื�อ 23 มถินุาน 2561

128
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2.5 ทนุสนบัสนุนทาํโครงงาน

ความเป็นมา
ร.ร.กวดวชิา ว ีบาย เดอะ เบรน
(We By the Brain) สนับสนุน
ทนุทําโครงงานของนักเรยีน
เป็นประจําทกุปี

• ตั \งแตปี่การศกึษา 2556 
สนับสนุนทนุใหแ้ก ่ร.ร.พระปรยิัตธิรรม

• ตั \งแตปี่การศกึษา 2559 สนับสนุนทนุ
ใหแ้ก ่ร.ร.ทสรช., ร.ร.เอกชนสอนฯ

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนื�อง) เวทปีระกวด เขา้
มหาวทิยาลัย

กลุม่โรงเรยีน
ปีการศกึษา 

2556
เวทนํีาเสนอ

ปีการศกึษา 2557
Show&Share

2015

ปีการศกึษา 2558
Show&Share

2016

ปีการศกึษา 2559
Show&Share

2017

ปีการศกึษา 2560
Show&Share

2018

ปีการศกึษา 2561
Show&Share

2019

ทนุสนับสนุน 112,789 บาท 131,786 บาท 166,568 บาท 440,458 บาท*** 446,276 บาท*** 500,000 บาท

ทสรช. ภาคกลาง 31 โครงงาน* 6 โครงงาน* 7 โครงงาน* 20 โครงงาน 10 โครงงาน 11 โครงงาน

ทสรช. ภาคอสีาน 15 โครงงาน* 9 โครงงาน* 6 โครงงาน* 10 โครงงาน 10 โครงงาน 11 โครงงาน

ทสรข. ภาคเหนอื 6 โครงงาน* 2 โครงงาน* 4 โครงงาน* 13 โครงงาน 15 โครงงาน 23 โครงงาน

ทสรช. ภาคใต ้ - - - 8 โครงงาน 10 โครงงาน 12 โครงงาน

พระปรยิตัธิรรมภาคเหนอื 14 โครงงาน 15 โครงงาน 19 โครงงาน 20 โครงงาน 20 โครงงาน 15 โครงงาน

พระปรยิตัธิรรมศรสีะเกษ - - - 10 โครงงาน 18 โครงงาน 15 โครงงาน

พระปรยิตัธิรรม วัดไผดํ่า - - - - 10 โครงงาน 10 โครงงาน

เอกชนสอนศาสนาฯ - - - 1 โครงงาน 8 โครงงาน 11 โครงงาน

รวม 66 โครงงาน** 32 โครงงาน 36 โครงงาน 82 โครงงาน 101 โครงงาน 115 โครงงาน

หมายเหต ุ  * โครงงาน = นักเรยีนออกคา่ใชจ้า่ยทําโครงงานดว้ยตนเอง, 
     ** ปี 2556 เป็นโครงงานสมองกลฝังตัวและโครงงานคอมพวิเตอร ์จงึมโีครงงานมารว่มนําเสนอจํานวนมาก

*** ทนุสนับสนุนทําโครงงานขยายจากสนับสนุนสามเณร มายงันักเรยีนจากโรงเรยีน ทสรช. และโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม

• ปี 2556 – 2561 We By the Brain สนับสนุนทนุทําโครงงาน เป็นเงนิ 1,900,000 บาท

• ปี 2561 มลูนธิเิพื�อการศกึษาคอมพวิเตอรแ์ละการสื�อสาร (CNC) นับสนุนทนุ 200,000 บาท

• ปี 2556 – 2560 สนับสนุนทนุทําโครงงาน จํานวน 231 โครงงาน เป็นเงนิ 1,287,060 บาท 

• ปี 2561 ขออนุมตกิรอบงบสนับสนุนทนุ เป็นเงนิ 500,000 บาท ดังนั\น งบคงเหลอื 312,940 บาท

10

2.5 ทนุสนบัสนุนทาํโครงงาน (ตอ่) – ตวัอยา่งผลงานนกัเรยีนและสามเณร

ผลงานนกัเรยีน ทสรช. ผลงานสามเณร

ผลงานนกัเรยีนโรงเรยีน
เอกชนสอนศาสนาอสิลาม

ความเป็นมา
• ร.ร.กวดวชิา ว ีบาย เดอะ เบรน

(We By the Brain) สนับสนุน
ทนุทําโครงงานของนักเรยีน
เป็นประจําทกุปี

• ผลงานจะมานําเสนอใน
งาน Show & Share 
เป็นประจําทกุปีในเดอืนมถินุายน

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนื�อง) เวทปีระกวด เขา้
มหาวทิยาลัย

เครื�องขายปากกาอัตโนมัติ
เชยีงกลางปรยิัตธิรรม

เครื�องใหอ้าหารปลาอัตโนมัติ
ราชประชานุเคราะห ์24

บา้นอัจฉรยิะ
ศกึษาสงเคราะหจ์ติอารยี์

คอมพวิเตอรอ์ัจฉรยิะ
บา้นนา “นายกพทิยากร”

GoGo Board พาเดนิ
วดัฟ้าสวรรค์

ระบบการเปิด-ปิดพัดดว้ยเสยีง
ตน้ตนัหยง

เปิด-ปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าระยะ 2
นันทบรุวีทิยา

ฟารม์ไกอ่ัจฉรยิะ
ราชประชานุเคราะห ์53

หมวกกนัน็อคชว่ยชวีติ
ศกึษาสงเคราะหธ์วัสบรุี

Automatic Fertilizer Spreader 
ศกึษาสงเคราะหส์รุาษธานี

เครื�องใหอ้าหารไกอ่ตัโนมตัิ
บากงพทิยา
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3. การดาํเนนิงานผา่นเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัราชภฏัฯ

3.1 กจิกรรมภายใตโ้ครงการสื#อการสอนโปรแกรมมิ#งในโรงเรยีน (Coding at School Powered by 
KidBright) จํานวน 8 ครั\ง มผีูเ้ขา้รว่มอบรมทั\งสิ\น 210 คน จากสถานศกึษา 60 แหง่ 
(มหาวทิยาลัย 10 แหง่, โรงเรยีน 50 แหง่) โดยมมีหาวทิยาลัย 4 แหง่ รว่มดําเนนิงาน

3.2 “กจิกรรมการเรยีนรูส้มองกลฝงัตวัดว้ยบอรด์ KidBright และสรา้งชิ0นงาน 3 มติดิว้ย 3D Printer” 
ภายใตโ้ครงการ Fabrication Lab มเีป้าหมายในการอบรมครูและนักเรยีนจํานวน 600 คน (คร ู200 คน, 
นักเรยีน 400 คน) จากโรงเรยีนในพื\นที�ใหบ้รกิารของเครอืขา่ยมหาวทิยาลัยราชภัฏประมาณ 150 แหง่

มรภ.อตุรดติถ์
วนัที� 11 – 12 สงิหาคม 2561
วนัที� 3 – 4 กันยายน 2561

มรภ.รําไพพรรณี
วนัที� 31 สงิหาคม –1 กันยายน 2561 

คา่ยอคิควิซงั / คา่ยสมองกลฝังตวั Show & Share เวที
ประกวด

เขา้
มหาวทิยาลัย

ม.ราชมงคลธญับรุี
วันที� 12-14 กนัยายน 2561

มรภ.อตุรดติถ์
วนัที� 7-8 มนีาคม 2562
วันที� 16-17 มนีาคม 2562

มรภ.อบุลราชธานี
วนัที� 8-9 กมุภาพันธ ์2562
วันที� 22–23 กมุภาพันธ ์2562

มรภ.พระนคร
วันที� 26–27 มกราคม 2562

วันที� 24-25 กมุภาพันธ ์2562

มรภ.รําไพพรรณี
วันที� 24–25 มกราคม 2562
วนัที� 21-22 มนีาคม 2562

มรภ.พบิลูสงคราม
วนัที� 22–23 ธันวาคม 2562
วนัที� 25-27กมุภาพันธ ์2562

มรภ.อบุลราชธานี
วนัที� 24-26 สงิหาคม 2561

วนัที� 31 สงิหาคม – 2 กนัยายน 2561

12

4.ผลงานนกัเรยีน: การประยกุตใ์ชเ้ครื#องพมิพ ์3 มติ ิ(3D-Printer)

ในปี 2558 รศ.ดร. วฒันพงศ ์ เกดิทองม ี สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ ไดพั้ฒนาเครื�องพมิพ ์ 3 มติทิี�ช ื�อวา่ “LekOboT” สวทช. 
รว่มกับมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารฯิ และ รศ.ดร.วัฒนพงศ ์จัดทํา
กจิกรรม “การพัฒนาทักษะการสรา้งชิ\นงาน 3 มติเิพื�อเตรยีมความพรอ้มเยาวชนสู่
ประเทศไทย 4.0” เพื�อสง่เสรมิใหเ้ยาวชนไดอ้อกแบบและสรา้งสรรคง์านดว้ย
เทคโนโลยสีมัยใหม

การดําเนนิงาน จะสรา้งเครอืขา่ยอาจารยจ์ากเครอืขา่ยมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
และคณะครจูากโรงเรยีน ทสรช. และโรงเรยีนสอนนักเรยีนตาบอด ภายใตม้ลูนธิิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารฯิ จํานวน 47 แหง่ ใหส้ามารถออกแบบ
ชิ\นงานแลว้สั�งพมิพอ์อกเป็นรปูรา่ง 3 มติดิว้ยเครื�องพมิพ ์LekOboT

โรงเรยีนสอนนักเรยีนพกิาร
จํานวน 5 แหง่ ๆ ละ 1 เครื�อง

ผลงานเดน่

โรงเรยีน ทสรช/พระปรยิัตธิรรม 
จํานวน 17 แหง่ ๆ ละ 1 เครื�อง

ร.ร.พระปรยิัตธิรรม 
จํานวน 9 แหง่ 

ร.ร.เอกชนสอนศาสนาฯ 
จํานวน 4 แหง่ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏฯ 
จํานวน 5 แหง่ ๆ ละ 5 เครื�อง

อบรมครแูกนนํา 
เมื�อวนัที� 15 – 18 กันยายน 2561

1. มรภ.อตุรดติถ ์ 
2. มรภ.สงขลา
3. มรภ.อบุลราชธานี
4. มรภ.พระนคร
5. มรภ.พบิลูสงคราม

ร.ร. ทสรช. จํานวน 4 แหง่ 
มผีลงานเดน่ คอื
โรงเรยีนราชนิ ีกทม : 
โรงเรยีนนักเรยีนหญงิลว้น ตั \ง
ชมุนุมเครื�องพมิพ ์3 มติ ิ
LekOboT

1.ร.ร. ศรสีงัวาลย ์กรงุเทพฯ
2.ร.ร. กาวลิะอนุกลู จ.เชยีงใหม่
3.ร.ร. โสตศกึษาอนุสารสนุทร  จ.เชยีงใหม่
4.ร.ร. สอนคนตาบอด จ.เชยีงใหม่
5.ร.ร. สอนคนตาบอด จ.สรุาษฏร์ธาน ี

“เครื�อง 3D-Printer & 
Cutter” โดยปรับจาก

เครื�อง LekOboT 
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มหาวทิยาลัยตา่งๆ
ศลิปหัตถกรรม
คา่ยนักประดษิฐ ์วช.
สสวท.
NSC, YSC, Maker, Bigbang
2BKMUTT
คอมพวิเตอรโ์อลมิปิก
JSTP

14 คน 11 คน
29 คน 25 คน

18 คน
37 คน

62 คน

112 คน

138 คน

187 คน

• ตั \งแตปี่ 2551-2561 นักเรยีน ทสรช. มผีลงาน
ระดบัประเทศ จํานวน 635 คน (42 โรงเรยีน)

• ปี 2561 นักเรยีน ทสรช. มผีลงานระดบัประเทศ 
จํานวน 189 คน (28 โรงเรยีน, 7 เวท)ี

ผลงานนกัเรยีนเขา้รว่มเวทรีะดบัประเทศ

5. ผลงานนกัเรยีน : เขา้รว่มประกวด/แขง่ขนัเวทรีะดบัภาคและระดบัประเทศ

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนื�อง) เวทปีระกวด เขา้
มหาวทิยาลัย

รางวลัชนะเลศิ
โครงงานเครื#องใหอ้าหารปลาอตัโนมตั ิ

พลงังานแสงอาทติย์
โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์24 จ. แพร่

เวท ีFABLAB Thailand Student Design and Engineering 
Project Competition 2018

รางวลัชนะเลศิ  
โครงงาน GoGo Board 

พาเดนิ
โรงเรยีนวัดฟ้าสวรรค ์จ.น่าน

เวท ีสนามเด็กเลานหุน่ยนต ์2561

รางวลัชมเชย
โครงงานหมวกกนันอ๊คนริภยั

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด
เวท ีDigital Thailand Big Bang 2018

ลดลงจากปี 2560 
เนื�องจาก สพฐ. ปรับลด

รายการ
การประกวดประเภท
โครงงานสิ�งประดษิฐ์

14

6.ผลงานนกัเรยีน : เขา้ศกึษามหาวทิยาลยัดว้ยโควตาพเิศษ(Portfolio)

ปี 2551 - 2556 นักเรยีนที�เขา้รว่มโครงการฯ 
จํานวน 6 คน จากโรงเรยีน ทสรช. จํานวน 3 แหง่ 
เขา้ศกึษาตอ่ในโควตาพเิศษ จากเวทคีอมพวิเตอร์
โอลมิปิก, คา่ย 2B-KMUTT (จบการศกึษา)

ปี 2558 – 25559  นักเรยีนที�เขา้รว่มโครงการฯ 
จํานวน 8 คน จากโรงเรยีน ทสรช. จํานวน 2 แหง่
เขา้ศกึษาตอ่ในโควตาพเิศษ จากเวท ีJSTP, คา่ย 
2B-KMUTT (กําลังศกึษาอยู)่

ปีการศกึษา 2559 – 2561 มนัีกเรยีนไดรั้บทนุการศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี 
คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสถาบนัการจัดการปัญญาภวิัฒน ์จํานวน 35 คน
• สถาบนัการจัดการปัญญาภวิฒันม์อบทนุการศกึษา ระดบั ป.ตร ีคณะ

วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจํานวน 10 ทนุตอ่ปี ใน 5 สาขา คอื 
เทคโนโลยสีารสนเทศ, วศิวกรรมการผลติยานยนต,์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร,์ 
สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ และสาขาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ

• ระยะเวลา 4 ปีตดิตอ่กนั (ปีการศกึษา 2559 – 2562)
• ยกเวน้คา่เลา่เรยีน และคา่ครองชพีเดอืนละ 3,000 บาท/คน
• ปีการศกึษา 2559 จํานวน 6 คน    - ปีการศกึษา 2560 จําวน 9 คน
• ปีการศกึษา 2561 จํานวน 10 คน  - ปีการศกึษา 2562 จํานวน 10 คน

ปีการศกึษา 2561 – 2562  มนัีกเรยีนไดรั้บทนุการศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ียกเวน้คา่เลา่เรยีน และมหีอพักของ
มหาวทิยาลยั 
• ปีการศกึษา 2561  จํานวน 5 คน (คณะวศิวกรรมศาสตร)์
• ปีการศกึษา 2562  จํานวน 3 คน (คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม, คณะบรหิาร) ปี 2560 นักเรยีนเขา้มหาวทิยาลยัโควตา

พเิศษ หรอืวธิรัีบตรง ปีการศกึษา 2561  
จํานวน 6 คน จาก 4 โรงเรยีน

ปี 2560 นักเรยีนเขา้มหาวทิยาลยัโควตา
พเิศษ หรอืวธิรัีบตรง ปีการศกึษา 2562 
จํานวน 5 คน จาก 1 โรงเรยีน (ศกึษา
สงเคราะหจ์ติอารยีฯ์)
1. นายศตทร พันธเ์ดช

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
2. นางสาวชลธชิา วรปรชีากลุ

มหาวทิยาลยันเรศวร 
3. นางสาวมน่ีา เวนเคนยอน

วทิยาลยัเทคนคิพะเยา 
4. นายอภสิทิธิW แซก่อื

มหาวทิยาลยัอนิเตอรเ์ทค 
5. นางสาวพนติสภุา แซเ่ลา่

มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ี

ปีการศกึษา 2562  คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รับสมคัร
นักเรยีนที�มคีวามสามารถพเิศษในวชิาเอกคอมพวิเตอรก์ารศกึษา 
ปีการศกึษา 2562 รอบที� 1 (Portfolio) ซึ�งระบรัุบผูท้ี�มผีลงานโครงงาน
สมองกลฝังตวัที�ไดรั้บรางวลัลําดบัตน้ๆ ทั \งนี\ นักเรยีนในโครงการฯ สมคัร
จํานวน 7 คน จาก 5 โรงเรยีน และมนัีกเรยีน “ผา่นการพจิารณา” ไดรั้บ
คดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษาตอ่รอบที� 1 จํานวน 3 คน 

ปีการศกึษา 2562  นางสาวปิยพร  หนูตา จากโรงเรยีนราชประชานุ
เคราะห ์37 จ.กระบี� ไดรั้บทนุการศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ณ สถาบนัเทคโนโลยจีติลดา 
โดยยกเวน้คา่เลา่เรยีน และมหีอพัก

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนื�อง) เวทปีระกวด เขา้
มหาวทิยาลัย
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15การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ปีการศกึษา 2559 – 2562 มนีกัเรยีนทนุการศกึษา ป.ตร ีคณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 35 คน

6.1 ทนุการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์

สถาบนัการจัดการปัญญาภวิฒันท์ลูเกลา้ฯ มอบทนุการศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
จํานวน 10 ทนุตอ่ปี ใน 5 สาขาคอื สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ, สาขาวศิวกรรมการผลติยานยนต,์ สาขาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร,์ สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ และสาขาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิเป็นระยะเวลา 4 ปีตดิตอ่กนั
(ปีการศกึษา 2559 – 2562) โดยยกเวน้คา่เลา่เรยีน และคา่ครองชพีเดอืนละ 3,000 บาท/คน (ปีการศกึษา 2559 
ทนุการศกึษา 8 ทนุ, ปีการศกึษา 2560 ขยายอกี 2 ทนุ รวมเป็น 10 ทนุ)

รุน่ที# 4 (ปีการศกึษา 2562) จํานวน 10 คน (จะเขา้ศกึษาตอ่ ณ เดอืนมถินุายน 2562) 

ชื#อ-นามสกลุ โรงเรยีน สาขาวชิา
1 นายโชตวิัฒน ์ตรษุดี ราชประชานุเคราะห ์50 จ.ขอนแกน่ เทคโนโลยสีารสนเทศ
2 สามเณรดําเกงิ ไกรไพบลูย ์ วัดเมอืงราม จ.น่าน เทคโนโลยสีารสนเทศ
3 สามเณรสรุพงษ์ มนตรวีงษ วัดสระกําแพงใหญ ่จ.ศรสีะเกษ เทคโนโลยสีารสนเทศ
4 สามเณรพฤทธิW สนุทอง ศรเีกษตรวทิยา จ.ศรสีะเกษ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ
5 สามเณรภครพงษ์ แจม่แจง้ ศรเีกษตรวทิยา จ.ศรสีะเกษ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ
6 นางสาวอภญิญา ตาลสาร ศกึษาสงเคราะหธ์วชับรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
7 นายบญุสง่ ทรงประธปีกลุ ราชประชานุเคราะห ์23 จ.พษิณุโลก วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
8 นายพงษ์บดนิทร ์ โสชนะ ราชประชานุเคราะห ์48 จ.จันทบรุี วศิวกรรมการผลติยานยนต์
9 นางสาวรจุจริา ชมภู บา้นนา "นายกพทิยากร“ จ.นครนายก วศิวกรรมอตุสาหการ
10 นางสาววนชิยา อนิทรเ์พ็ง ราชประชานุเคราะห ์23 จ.พษิณุโลก วศิวกรรมอตุสาหการ

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนื�อง) เวทปีระกวด เขา้
มหาวทิยาลัย

หมายเหตุ โรงเรยีนกวดวชิา ว ีบาย เดอะเบรน สนับสนุนใหนั้กเรยีน ไดเ้รยีนวชิาแคลคลูัส และสถติ ิในชว่งปิดภาคเรยีน 
      เพื�อปพูื\นฐาน 2 วชิา กอ่นเขา้ศกึษาตอ่ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภวิฒัน ์
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6.2 ทนุการศกึษาสถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ (ตอ่)

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนื�อง) เวทปีระกวด เขา้
มหาวทิยาลัย

รุน่ที# 3 (ปีการศกึษา 2561) จํานวน 10 คน (จะเขา้ศกึษาตอ่ ณ เดอืนมถินุายน 2561) 
ชื#อ-นามสกลุ โรงเรยีน สาขาวชิา GPAX

ปี 2561
1 นายอนุวัฒน ์กณุนะวัน โรงเรยีนวัดนาราบวทิยา จ.น่าน เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.38
2 นายธนศักดิW สมรัตน์ โรงเรยีนวัดสระกําแพงใหญ ่จ.ศรสีะเกษ เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.63
3 นายนนทวัฒน ์วฒุคํิา โรงเรยีนพทุธโกศัยวทิยา จ.แพร่ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 4.00
4 นายวเิชตฐ ์อภภิวูัฒนพงษ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์24 จ.พะเยา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2.77
5 นางสาวบษุบาวรรณ มะลทิอง โรงเรยีนบา้นนา"นายกพทิยากร" จ.นครนายก วศิวกรรมอตุสาหการ 3.73
6 นางสาวกรรณกิาร ์เหงา้โอสา โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์53 จ.สกลนคร วศิวกรรมอตุสาหการ 3.59
7 นายนัทพงศ ์จา๋วกติตวิัฒนา โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์24 จ.พะเยา วศิวกรรมการผลติยานยนต์ 2.50
8 นายธวัชชยั ศรวีชิยั โรงเรยีนพทุธโกศัยวทิยา จ.แพร่ วศิวกรรมการผลติยานยนต์ 2.75
9 นางสาวจริาทพิย ์บญุมี โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์51 จ.บรุรัีมย์ หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 3.81
10 นายยศวร เกศประสทิธิW โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์53 จ.สกลนคร หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 3.06

ชื#อ-นามสกลุ โรงเรยีน ในสาขาวชิา GPAX
ปี 2560

GPAX
ปี 2561

1. นายปัญจพล สทุธะ โรงเรยีนวัดดอนมงคลสนัตสิขุวทิยา จ.น่าน เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.50 2.99
2. นางสาวสารนติิW ทรงศริวิงศ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์52 จ.เลย เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.88 3.26
3. นางสาวปานชนก การวไิล โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 3.75 3.64
4. นายปัญญา นัดทะยาย โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 3.50 2.83
5. นายพศิษิฐ ์แดนเจรญิ โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด วศิวกรรมการผลติยานยนต์ 4.00 3.15
6. นายศฎิฒภิตั ธรรมเกสร โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 4.00 3.76
7. นางสาวเพ็ญนภา สขุเพ็ง โรงเรยีนบา้นนา"นายกพทิยากร“จ.นครนายก หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 3.81 3.71
8. นายเศวต ศรเีศวต โรงเรยีนบา้นนา"นายกพทิยากร“จ.นครนายก หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 3.44 3.44

รุน่ที# 2 (ปีการศกึษา 2560) จํานวน 9 คน จากทนุ 10 ทนุ (สละสทิธิzจํานวน 1 คน, ลาออก 1 คน)

รุน่ที# 1 (ปีการศกึษา 2559) จํานวน 6 คน จากทนุ 8 ทนุ (สละสทิธิzจํานวน 2 คน)

ชื#อ-นามสกลุ โรงเรยีน ในสาขาวชิา GPAX
ปี 2559

GPAX
ปี 2560

GPAX
ปี 2561

1. นายเสถยีร มาสา โรงเรยีนพทุธโกศัยวทิยา จ.แพร่ เทคโนโลยสีารสนเทศ 2.94 2.96 2.77
2. นายวชิยั แสนยา้ง โรงเรยีนพทุธโกศัยวทิยา จ.แพร่ เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.04 2.96 3.08
3. นายพงศธร เรอืงสชุา โรงเรยีนบา้นนา“นายกพทิยากร” จ.นครนายก วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 3.43 3.72 3.81
4. นายพทิวัส มชีะคะ โรงเรยีนบา้นนา“นายกพทิยากร” จ.นครนายก วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 3.93 3.90 3.89
5. นางสาวจฑุามาศ หาญสโุพธิW โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์52 จ.เลย วศิวกรรมอตุสาหการ 2.44* 2.65 2.65
6. นายอภนินท ์อนุวัฒนก์ลุ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์24 จ.พะเยา วศิวกรรมผลติยานยนต์ 3.04* 2.96 2.76
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สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

6.3 ทนุการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์          
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับรุ ี

• เมื�อปี พ.ศ. 2561 มลูนธิฯิ สวทช. และ มทร.ธญับรุ ีไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงรว่มมอืกนัในการดําเนนิงาน 
“โครงการพัฒนาทกัษะการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรสํ์าหรับโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม (โรงเรยีนวัดไผดํ่า 
แผนกสามญัศกึษา และโรงเรยีนเครอืขา่ย)” เป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื�อดําเนนิกจิกรรมพัฒนา
สามเณรของโรงเรยีนวดัไผดํ่าและโรงเรยีนเครอืขา่ย ใหม้คีวามสามารถและทักษะที�เป็นนวตักรรมและความคดิ
รเิริ�มสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย พรอ้มทั \ง มทร.ธญับรุ ีจะพจิารณาสนับสนุนทนุการศกึษาใหแ้ก่
นักเรยีนและสามเณรที�มผีลงานจากโครงการฯ โดยใชเ้กณฑพ์จิารณาสนับสนุนทนุการศกึษาตามเงื�อนไขของ
มหาวทิยาลยัฯ และคณุสมบตัขิองนักเรยีน

ชื#อ-นามสกลุ โรงเรยีน GPAX
ปี 2561

1 นายศรเทพ สมิมะลี โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์52 จ.เลย 2.70

2 นายชยัรัตน ์แซส่ง โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์52 จ.เลย 1.87

3 นางสาวนธิมิา สหุระ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์37 จ.กระบี� 2.55

4 นางสาวณัฐกานต ์ศรขีวัญชว่ย โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์37 จ.กระบี� 2.52

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนื�อง) เวทปีระกวด เขา้
มหาวทิยาลัย

รุน่ที# 1 (ปีการศกึษา 2561) จํานวน 4 คน (สละสทิธิzจํานวน 2 คน, ขอพกัการเรยีน 1 คน)

รุน่ที# 2 (ปีการศกึษา 2562) จํานวน 3 คน

ชื#อ-นามสกลุ โรงเรยีน คณะที#สมคัรเรยีน

1 สามเณรอธยิธ์ชั ขนัหลอ่ โรงเรยีนวัดไผดํ่า แผนกสามญั จ.สงิหบ์รุี คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 
สาขาเทคโนโลยแีละสื�อสารการศกึษา

2 สามเณรอภชิาต  กนัภัยเพื�อน โรงเรยีนวัดไผดํ่า แผนกสามญั จ.สงิหบ์รุี คณะบรหิารธรุกจิ สาขาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ
3 นางสาวพชัญา  สา่ด ู โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์37 จ.กระบี� คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม สาขา

เทคโนโลยแีละสื�อสารการศกึษา

หมายเหต ุมลูนธิฯิ ประสานงานกบัคณะวศิวกรรมศาสตร ์มทร.ธัญบรุ ีพจิารณาสนับสนุนทนุการศกึษา ปีการศกึษา 2561 กอ่นจะมกีารลงนามบนัทกึขอ้ตกลงร่วมมอืฯ

18การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

6.5   นกัเรยีนไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะครศุาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดว้ยโควตาพเิศษ (Portfolio)

• ดว้ยคณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มปีระกาศจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เรื�อง การรับสมคัรคดัเลอืก
นักเรยีนที�มคีวามสามารถพเิศษทางดา้นคอมพวิเตอรเ์ขา้ศกึษาในหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี
การศกึษา วชิาเอกคอมพวิเตอรก์ารศกึษา คณะครศุาสตร ์ปีการศกึษา 2562 รอบที� 1 (การรับดว้ย Portfolio) 
จํานวน 3 คน โดยระบคุณุสมบตัขิองผูส้มคัร ขอ้ 1.4.2 วา่ เป็นผูท้ี�มแีฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที�มผีลงาน
โครงงานสิ�งประดษิฐส์มองกลฝังตวั และไดรั้บรางวัลลําดบัตน้ๆ ของเวทกีารแขง่ขนัระดบัมหาวทิยาลยั/ประเทศ

• ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานโรงเรยีนในโครงการฯ ใหนั้กเรยีนที�มผีลงานไดส้มคัรเรยีน หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา วชิาเอกคอมพวิเตอรก์ารศกึษา คณะครศุาสตร ์ปีการศกึษา 2562 รอบที� 1 
(การรับดว้ย Portfolio) พบวา่ มนัีกเรยีนสมคัรจํานวน 7 คน จาก 5 โรงเรยีน และมนัีกเรยีน “ผา่นการพจิารณา” 
ไดรั้บคดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษาตอ่ จํานวน 3 คน ดงันี\

ชื#อ-นามสกลุ โรงเรยีน ผลงานที#สง่ใหพ้จิารณาใน Port
1 นางสาวกนกอร ปันอนิ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์56 จ.น่าน 1) โครงงาน รปภ. อจัฉรยิะ

2) โครงงาน ระบบนับจํานวนคนแสดงผา่นทาง
แอปพลเิคชั�น Line

2 นางสาวทพิอกัษร อนิทะ
สรอ้ย

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์
จ.สรุาษฏร์ธานี

1) โครงงาน เครื�องบําบดันํ\าเสยีพลงังาน
แสงอาทติย์

2) โครงงาน โคมไฟปรับระดบัแสงอตัโนมตัิ
3 นางสาวธมนวรรณ ศรมีว่ง โรงเรยีนปิยชาตพิัฒนาฯ 

จ.นครนายก
1) โครงงานชดุอปุกรณ์ควบคมุแสงอตัโนมตัิ

ในหอ้งเพาะเลี\ยงเนื\อเยื�อ

6.4   นกัเรยีนไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา

• ฝ่ายเลขานุการฯ ไดพ้จิารณาคดัเลอืกนักเรยีนที�มผีลงานจากโครงการฯ เสนอตอ่สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา
เพื�อพจิารณาสนับสนุนทนุการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยพจิารณานักเรยีนตามเกณฑก์ารพจิารณาของ
มหาวทิยาลยัและคณุสมบตัขิองนักเรยีน 

• ทั \งนี\ สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดาไดพ้จิารณาสนับสนุนทนุการศกึษาใหแ้ก ่นางสาวปิยพร หนูตา โรงเรยีน
ราชประชานุเคราะห ์37 จังหวัดกระบี� เขา้ศกึษาตอ่คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 
โดยจะเขา้ศกึษาตอ่ ณ เดอืนมถินุายน 2562
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1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

เรื�องที� ๑๖.๔
โครงการระบบสื�อสาระออนไลนเ์พื�อการเรยีนรูท้างไกล
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

(ประจําปี ๒๕๖๒)

รายงานเมื�อ
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

2

โครงการระบบสื#อสาระออนไลนเ์พื#อการเรยีนรูท้างไกล
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558

ขอบเขต
 การผลติเนื3อหาตามหลกัสตูรการศกึษาขั 3นพื3นฐาน

โดยทมีงานจากโรงเรยีนหรอืสถาบนัตา่งๆ อยา่ง
นอ้ย 10 สถาบนั

 การจัดทําระบบสื�อสาระออนไลนด์ว้ยระบบ
คอมพวิเตอรท์ี�รองรับผูใ้ชง้านพรอ้มกนัไมน่อ้ย
กวา่ 10,000 คน

 การจัดทําคลงัเกบ็บทเรยีน ภาพ เสยีง 
ภาพเคลื�อนไหว เอกสารประกอบบทเรยีน 
แบบฝึกหดัสําหรับรองรับการสรา้งสื�อสาระใน
ระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 
10,000 รายการ

 การสรา้งเครอืขา่ยเพื�อการแบง่ปันทรัพยากร
การศกึษาอยา่งนอ้ย 5 องคก์ร

 การลงทะเบยีนและตดิตามความกา้วหนา้ของ
นักเรยีน พรอ้มระบบรายงานผล

 การจัดทําระบบรวบรวมผลงาน (Portfolio) ของ
ครทูี�เขา้รว่มโครงการในฐานะผูส้รา้งสรรคบ์ทเรยีน 
เพื�อใชใ้นการเสนอปรับตําแหน่งวชิาการ

วตัถปุระสงค์
 พัฒนาระบบออนไลนเ์พื�อการเรยีนรูข้นาด

ใหญ ่เพื�อใหไ้ดส้ื�อสาระใหค้รนํูาไปใชส้รา้ง
สื�อการสอน และเป็นระบบ eLearning เพื�อ
การเรยีนรูท้างไกลสําหรับนักเรยีนทั�ว
ราชอาณาจักร

ภาพรวม “ระบบสื#อสาระออนไลน”์
แบง่ออกเป็น 2 สว่น 

คลงัทรพัยากร
การศกึษาแบบเปิด

คลงับทเรยีนออนไลน์
แบบเปิด

จดัทาํบทเรยีนออนไลน์

คร ูอาจารย์
สถาบนัการศกึษา

อาสาสมคัรองคก์ร
สถาบนัการศกึษา
สรา้งสรรคนํ์าเขา้
สื�อเรยีนรูบ้นฐาน

Creative 
Commons

สว่นที# 1 สว่นที# 2

หนว่ยงานที#รว่มโครงการ

1. หน่วยงานตั 3งตน้โครงการ  จาํนวน 9 หนว่ยงาน
2. หน่วยงานตอบรับเขา้รว่มโครงงานเพิ�มเตมิ 36 หนว่ยงาน
3. ผูร้ว่มโครงการรายบคุคล จํานวน 7 คน
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3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

1. คลงัทรพัยากรการศกึษาแบบเปิด (OER: Open Educational Resources)   
คอื คลังเก็บภาพ คลปิวดิโีอ แผนภาพ ผังมโนทัศน ์แบบทดสอบ เกมการศกึษา สื�อแอนเิมชั�นเพื�อใชใ้น
การศกึษา ที�ครทูกุคนสามารถเขา้ถงึ นํามาปรับปรงุ และเอาไปใชง้านโดยไมล่ะเมดิกฎหมายลขิสทิธิX

จํานวนเจา้ของผลงาน (คน)

3,533 คน
ขอ้มลู ณ วนัที� 22 มนีาคม 2562

สถติกิารใชง้าน 2561
เดอืน จํานวนผูช้ม ดาวนโ์หลด (คร ัXง)

มกราคม 119,114 403,671

กมุภาพันธ์ 138,733 443,202

มนีาคม 148,608 379,466

เมษายน 186,841 302,295

พฤษภาคม 165,383 406,176

มถินุายน 201,646 467,123

กรกฎาคม 171,571 541,299

สงิหาคม 319,961 397,530

กนัยายน 219,624 239,661

ตลุาคม 232,811 288,008

พฤศจกิายน 212,912 359,548

ธันวาคม 199,951 360,495

รวม 2,317,155 4,588,474

จํานวนขอ้มลูบนระบบ OER ณ วันที� 22 มนีาคม 2562

เอกสาร 5,442 ไฟล ์ (4%)

รปูภาพ 113,980 ไฟล ์ (91%)

เสยีง   371 ไฟล ์ (0%)

วดีทัิศน ์  5,185 ไฟล ์ (4%)

รวม
124,978 

ไฟล์

ตลอดระยะเวลาโครงการ 2558-2562 
มผีูช้ม 5,299,213 ราย ดาวนโ์หลด 9,276,277 ครั3ง

คณติศาสตร,์  
168,228 

สขุศกึษาและพลศกึษา,  
245,835 

ภาษาไทย,  
232,203 

ภาษาตา่งประเทศ,  
228,604 

วทิยาศาสตร,์  
340,458 

ศลิปะ,  
390,493 

การงานอาชพี 
และเทคโนโลย,ี  

679,880 

สงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันะธรรม,  

572,420 

จํานวน
ดาวนโ์หลด
แยกตาม
กลุม่สาระ

4

1.1  หนว่ยงานที#รว่มโครงการ

1) สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(13,259)

2) สํานักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั 3นพื3นฐาน (4,398)

3) สถาบันสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(1,409)

4) โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนั
เนื�องมาจากพระราชดํารฯิ (518)

5) สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมแหง่ชาต ิ(106)

6) กรมประชาสมัพันธ ์(83)
7) โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
(68)

8) โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
(องคก์ารมหาชน) (64)

9) สํานักงานปลัดกระทรวง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(n/a)

1.1.1  หนว่ยงานต ัXงตน้
โครงการจํานวน 

9 หนว่ยงาน

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัXน
พืXนฐาน (สพฐ.)

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(สสวท.)

โครงการอนรุกัษพ์นัธุกรรมพชื อนั
เนื#องมาจากพระราชดาํรฯิ

ตวัอยา่งผลงานของหนว่ยงานบน ระบบ OER
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5
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

1.1  หนว่ยงานที#รว่มโครงการ (ตอ่)

13) ศนูยต์ุก๊ตาชาววงั บางเสด็จ 
อา่งทอง (201)

14) กรมพัฒนาที�ดนิ (79)
15) กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและ

อนุรักษ์พลงังาน (10)
16) กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม (7)
17) ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน

กาญจนาภเิษก (วทิยาลยัในวงั) 
(18)

18) ศนูย ์ICT ภเูก็ต (3,757)
19) ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ประจําจังหวัด

กําแพงเพชร (489)
20) ศนูยบ์รรณสารเเละสื�อการศกึษา 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (131)
21) ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์าร

มหาชน) (241)
22) ศนูยส์ารนเิทศมนุษยศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (99)
23) สถาบนัพพิธิภัณฑก์ารเรยีนรู ้

แหง่ชาต ิ(มวิเซยีมสยาม) (870) 

1.1.2  หนว่ยงานและ
สถาบนัอื#น ๆ ที#เชญิ

เขา้รว่มภายหลงั 
จํานวน 36 หนว่ยงาน

1) สํานักงานเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์
ของชาต ิ(537)

2) สํานักงาน ก.พ. (546)
3) สํานักงานศาลยตุธิรรม (15)
4) สํานักงานศาลปกครอง (731)
5) สํานักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

(1,527)
6) สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ(84)
7) พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 

(799)
8) สํานักหอสมดุ หาวทิยาลยั

ขอนแกน่ (12,652)
9) สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยับรูพา

(499)
10) สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค ์(230)

11) สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏ
พบิลูสงคราม (263)

12) กรมการขา้ว (101)

24) สํานักงานอทุยานการเรยีนรู ้(TK 
Park) (34)

25) กรมทรัพยากรธรณี (230)
26) หอสมดุแหง่

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(895)
27) หอสมดุและคลงัความรู

มหาวทิยาลยัมหดิล (543)
28) สถานโีทรทัศน ์Thai PBS 

(202)
29) มลูนธิแิละพพิธิภัณฑร์ถไฟไทย 

(82)
30) พพิธิภัณฑท์โีอท ี(TOT) (141)
31) มหาวทิยาลยัอตุรดติถ ์(33)
32) โฮงเฮอืนสบืสานภมูปัิญญา

ลา้นนา (156)
33) กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

(149)
34) กรมทรัพยส์นิทางปัญญา (29)
35) กรมวชิาการเกษตร (42)
36) ศนูยอ์นุรักษ์หตัถกรรมหลอ่

ทองเหลอืงบา้นปะอาว (4)

6
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

จํานวนสื�อ 1,527 รายการ

5) สาํนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ
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7
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

จํานวนสื�อ 241 รายการ

21) ศนูยม์านษุยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน)

8
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

จํานวนสื�อ 771 รายการ

23) สถาบนัพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรูแ้หง่ชาต ิ(มวิเซยีมสยาม)
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9
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

1.1  หนว่ยงานที#รว่มโครงการ (ตอ่)
1.1.3 ผูร้ว่มโครงการ

รายบคุคล จํานวน 6 คน

1.คณุอภชิยั เรอืงศริปิิยะกลุ (8)
2.คณุสนัุนทา สรอ้ยสวัสดิX (88)
3.คณุจรยิา ทพิยห์ทัย (2,293)
4.คณุเมธัส ธรรมลงกรต (371)
5.คณุสนัต ิสวนศร ี(455)
6.คณุเผา่ทอง ทองเจอื (1,547)
7. คณุบดนิทร ์กศุลเสรมิสขุ (1,139)

ตวัอยา่งผลงานของหนว่ยงานบน ระบบ OER

 คณุบดนิทร ์กศุลเสรมิสขุ  คณุอภชิยั เรอืงศริปิิยะกลุ

 คณุสนุนัทา สรอ้ยสวสัด ิa คณุจรยิา ทพิยห์ทยั  คณุเมธสั ธรรมลงกรต คณุสนัต ิสวนศรี

 คณุอภชิยั เรอืงศริปิิยะกลุ

10
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

1) คณุอภชิยั เรอืงศริปิิยะกลุ

จํานวนสื�อ 8 รายการ
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

3) คณุจรยิา ทพิยห์ทัย

จํานวนสื�อ 2,293 รายการ

12
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

4) คณุเมธสั ธรรมลงกรต

จํานวนสื�อ 371 รายการ
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13
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

6) คณุเผา่ทอง ทองเจอื

จํานวนสื�อ 1,547 รายการ

14
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

1.2  ตวัอยา่งการใชป้ระโยชนจ์าก OER

คณุนภาพไิล ลัทธศักดิXศริ ิ
วทิยากรอสิระ รว่มสนับสนุนโครงการฯ 

โดยนําองคค์วามรูจ้ากโครงการ และคลัง OER 
แนะนําในการบรรยายโอกาสตา่งๆ

หนังสอื Principles Infographic 
แนะนํา OER เป็นแหลง่สบืคน้

สื�อปลอดปัญหาลขิสทิธิXในตวัเลม่
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1.3 ผลลพัธจ์ากการดาํเนนิโครงการฯ

สื#อที#ไดร้บัความนยิมสงูสดุ 3 ลําดบัแรก
จากยอดการชม

แผน่พับที�ระลกึ เนื�องในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิ 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร

ยอดผูเ้ขา้ชม 
233,352 คน

ยอดผูเ้ขา้ชม 
87,758 คน

ยอดผูเ้ขา้ชม 
66,827 คน

สื#อที#ไดร้บัความนยิมสงูสดุ 3 ลําดบัแรก
จากยอดการดาวนโ์หลด

แผน่พับที�ระลกึ เนื�องใน
งานพระราชพธิถีวายพระ

เพลงิ 
พระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอ

ดลุยเดช บรมนาถบพติร 
แบบที� 1 และ 2

พื3นหลัง 
PowerPoint

16การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

1.4 ผลงานวจิยั วชิาการที#เกดิจากการดาํเนนิโครงการ

ผลงานนําเสนอเวทตีา่งประเทศ
• The Emergence of Thai OER to Support Open Education เสนอในเวท ีThe International 

Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL) 2018 ณ University of 
Porto ประเทศโปรตเุกส ระหวา่งวนัที� 10-12 กนัยายน 2561 บทความไดรั้บการตพีมิพใ์น The 
Springer LNCS Conference 

• Implementation of the OAI-PMH protocol to bridge OER across institutions in 
Thailand เสนอในเวท ีThe future of lifelong learning will be on the agenda for the ICDE 
Lillehammer Lifelong Learning Summit in Lillehammer ประเทศนอรเ์วย ์ระหวา่งวนัที� 11-
13 กมุภาพันธ ์2562

ผลงานนําเสนอเวทใีนประเทศ
• Proceedings ศาสตรพ์ระราชา กบัการพัฒนาคลังทรัพยากรการศกึษาแบบเปิดของประเทศไทย 

เสนอในเวทกีารประชมุวชิาการระดับชาต ิIAMBEST ครั3งที� 3 2018 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิX จ.ชมุพร ระหวา่งวนัที� 24-
25 พฤษภาคม 2561

• Cross-community Collaboration to Develop the Open Museum for Lifelong Learning
เสนอในเวทกีารประชมุวชิาการดา้นพพิธิภัณฑ ์ประจําปี พ.ศ. 2561 ภายใตก้รอบแนวคดิ 
Museum Media: Connecting Museums, Converging People / สื�อ สาระ เชื�อมพพิธิภัณฑ ์
โยงผูค้น ระหวา่งวนัที� 1-2 สงิหาคม 2561 ณ ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร 

• Thai Open GLAM เสนอในเวทกีารประชมุวชิาการ iCOO 2018 วนัที� 18-19 สงิหาคม 2561 ณ 
มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช
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17การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

2. คลงับทเรยีนออนไลนแ์บบเปิด (MOOC: Massive Open Online Courses)   
คลงัเก็บบทเรยีนจํานวนมากที�พรอ้มใชโ้ดยนักเรยีนในระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา สายอาชพี และบคุคลทั�วไป ซึ�งจัดระบบ
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการสอน และเพื�อการดําเนนิชวีติ (เนื3อหาเพื�อการดําเนนิชวีติ อาจจะไมม่รีะบชุดัเจนในหลกัสตูรกร
ศกึษา ไดแ้ก ่เทคนคิการทําอาหาร เทคนคิการอา่นหนังสอื เทคนคิการจัดกระเป๋าเดนิทางสําหรับเด็ก/เยาวชนเมื�อตอ้งไปคา่ย 
มารยาทที�ควรรูก้อ่นเดนิทางไปตา่งประเทศ การกรอกแบบฟอรม์ใบ ตม. และเนื3อหาสําหรับผูส้งูวยั ที�อาจจะตอ้งปรับตวัเขา้กบั
สงัคมที�เปลี�ยนแปลง เชน่ การใชส้มารต์โฟน หรอื อนิเทอรเ์น็ต การหาสถานที�บนแผนที� เป็นตน้)

จํานวนหลกัสตูร

66 
ขอ้มลู ณ วันที� 22 มนีาคม 2562

สถติกิารใชง้าน ปี 2561 (5 อนัดบัแรก)

หวัขอ้ ผูล้งทะเบยีน ผูจ้บหลกัสตูร

PBL 523 506

Arduino on NETPIE 112 100

Python บน Raspberry Pi 123 109

Arduino บน Raspberry Pi 123 113

การเขยีน Mobile App. ใชง้าน
เอง

222 203

ตวัอยา่งบทเรยีนจากหนว่ยงานเครอืขา่ย

18
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

5. มรภ.อบุลราชธานี
6. มรภ.มหาสารคาม
7. มรภ.เพชรบรุี
8. มรภ. รําไพพรรณี

1. มรภ.วไลยอลงกรณ์
2. มรภ.พระนคร
3. มรภ.นครศรธีรรมราช
4. มรภ.พบิลูสงคราม

มหาวทิยาลัยราชภัฏที�รว่มดําเนนิงาน

หลกัสตูร:  การเรยีนรูด้ว้ยโครงการโดยใชไ้อซที ีตามแนวคอนสตรักชนันซิมึ 
(Project- based Learning using ICT: Constructionist Approach)

กลุม่เป้าหมาย:  นักศกึษาคร ูคร ูบคุลากรทางการศกึษา หรอืคนทั�วไป
เนืXอหา: 6 บทเรยีน ระยะเวลาเรยีนออนไลน ์8 ชม.

2.1  จํานวนยอดผูเ้ขา้เรยีน หลกัสตูร การเรยีนรูด้ว้ยโครงการโดยใชไ้อซที ี(Project-
Based Learning using ICT)  ผา่นระบบสื#อสาระออนไลนฯ์ (MOOC)

จัดกจิกรรมเผยแพรห่ลกัสตูร ผา่นระบบ (MOOC)
มผีูเ้ขา้เรยีนในบทเรยีน MOOC

จํานวน 523 คน 
(ยอดสะสมปี 2560-2561)

จํานวนคนเรยีนผา่น MOOC จนจบหลกัสตูร
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

แผนงานปี 2562
1. จัดกจิกรรมขยายผลบทเรยีนบนระบบ

สื�อสาระออนไลนฯ์ (MOOC) ใหแ้กค่รู
และนักเรยีนจากโรงเรยีนในทอ้งถิ�น 
และนักศกึษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
โดยใหม้หาวทิยาลัยประสานเพื�อสมัคร
เป็นเครอืขา่ยรว่มเป็นเจา้ภาพตาม
ความพรอ้ม  และมลูนธิฯิ สนับสนุน
นักวชิาการและถา่ยทอดแนวทางกํา
ดําเนนิงานใหก้บัมหาวทิยาลัย เพื�อ
สนับสนุนการขยายผลการดําเนนิงาน
ของมหาวทิยาลัย
• อบรมเชงิปฏบิัตกิาร “การเรยีนรูด้ว้ย

โครงการโดยใชไ้อซทีสีรา้งชิ3นงาน 
ตามแนว Constructionism” จํานวน 
2 – 3 ครั 3ง มคีนเขา้รว่มกจิกรรม
ประมาณ 400  คน

• จัดประกวดเรื�องเลา่ดจิทัิล  1 - 2  
ภมูภิาค มคีนเขา้รว่มกจิกรรมอยา่ง
นอ้ย 100 - 200  คน

2.2  การจดักจิกรรมเผยแพรห่ลกัสตูร การเรยีนรูด้ว้ยโครงการโดยใชไ้อซที ี
(Project-Based Learning using ICT)  ผา่นระบบสื#อสาระออนไลนฯ์ (MOOC)

1. จดัอบรม: โดยมหาวทิยาลัยราชภัฏเป็นเจา้ภาพรว่ม 3 มหาวทิยาลัย 
และสนับสนุนการจัดอบรมใหก้บัสํานักเขตพื3นที�การศกึษาประถมศกึษา 
จ.ระยอง 1 ครั 3ง รวม 8 ครั 3ง จํานวน 558 คน

2. จดัประกวดเรื#องเลา่ดจิทิลั การเรยีนรูด้ว้ยโครงการโดยใชไ้อซที ี
เพื�อสง่เสรมิใหนํ้าแนวทางจากการอบรมไปปฏบิัตจิรงิในโรงเรยีน และ
เป็นเวทใีหเ้กดิการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ใน 3 ภมูภิาค โดยมมีหาวทิยาลัย
ราชภัฏ 3 แหง่ รว่มเป็นเจา้ภาพจัดกจิกรรม  ไดแ้ก ่มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พบิลูสงคราม (ภาคเหนอื)  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 
(ภาคใต)้ 
และ มหาวทิยาลัยราชภัฏอบุลราชธาน ี(ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) 

• มผีูส้ง่ผลงาน 160 เรื�อง จํานวน 269 คน 
• มผีลงานไดรั้บรางวัลจํานวน 37 เรื�อง จํานวน 83 คน 
• ผลงานที�ไดรั้บรางวัลดังกลา่วไดเ้ผยแพรผ่า่นเว็บไซต์
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1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

รายงานเมื	อ
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

เรื	องที	 ๑๖.๕
โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื	อการศกึษา

ของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม

ประจําปี ๒๕๖๑

2การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

2.พัฒนาครใูนใชไ้อซทีเีพื	อการ
สอนอสิลามศกึษา

การดาํเนนิงานปี 2561

6.ตรวจเยี	ยมโรงเรยีนธรรมครีี
วทิยา อ.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา

3.ใหค้วามรูใ้นการใชส้ื	อดจิติัลที	
ทันสมัยอยา่งสรา้งสรร รว่มมอืกับ
มลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทย

1.สง่เสรมิการแลกเปลี	ยนประสบการณ์
ระหวา่งครรูางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหาจักรี
กับครใูนโครงการอสิลาม

7.สนับสนุนครใูหร้ว่มกจิกรรม
บา้นนักวทิยาศาสตรน์อ้ย

5.สง่เสรมิทักษะการซอ่มคอมฯ
ผา่นทางชมุนุมคอมพวิเตอร์

4.พัฒนาศักยภาพครใูนการสอน
การอา่นภาษาไทย รว่มกับ
สถาบันภาษาไทยสรินิธร

8.สนับสนุนคอมพวิเตอรใ์ห ้ร.ร.
ปอเนาะ 2 แหง่ (บา้นกวูงิ จ.
ปัตตาน ีและ อสิลามศาสนด์ารุ
สลาม จ.ยะลา)

144



3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ขอ้สงัเกตและบทเรยีนจากการดาํเนนิงานปี 2561

ขอ้สงัเกต
1. ในภาพรวมคณุภาพชวีติของ ผูบ้รหิาร ครแูละ นักเรยีนดขี ึFน 
2. ผูบ้รหิารมแีนวคดิเป็นของตนเอง ทันสมัย มกีารประชมุกนัอยา่งสมํ	าเสมอ
3. จากการแบง่ร.ร.เป็น 4 กลุม่ พบวา่

1. กลุม่ที	มศีักยภาพในการพัฒนาอยา่งรวดเร็ว - มกีารพัฒนาเพิ	มมากขึFน เชน่ ขยายกจิการ ร.ร.
2. กลุม่ที	มศีักยภาพในการพัฒนาปานกลาง - พัฒนาอยา่งตอ่เนื	อง
3. กลุม่ที	มศีักยภาพในการพัฒนาดพีอใช ้ - พัฒนาอยา่งตอ่เนื	อง
4. กลุม่ร.ร.ปอเนาะสอนศาสนา – เลอืกเขา้รว่มเฉพาะกจิกรรมที	สอดคลอ้งกบัศาสนาอสิลาม

บทเรยีน
1. ควรสํารวจความตอ้งการและวางแผนรว่มกบั ผูบ้รหิารโรงเรยีน เพื	อการดําเนนิกจิกรรม

และพัฒนาโรงเรยีน โดยใชไ้อซทีรีว่มกนั เนื	องจากบรบิทการพัฒนาโรงเรยีนเปลี	ยนไป 
2. จัดกจิกรรมที	เกี	ยวกบัการใชไ้อซทีเีพื	อการสอนศาสนา และการฝึกอาชพีที	สอดคลอ้ง

กบับรบิทของชมุชน
3. ใหก้ารสนับสนุนร.ร.ที	เขา้ใหม ่ซึ	งยังไมพ่รอ้ม (โรงเรยีนธรรมครี ีจ.สงขลา) ในเรื	อง

พัฒนาคร ูสื	อการสอน และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์
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1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

เร ื#องที# ๑๖.๖
โครงการพฒันาทกัษะดา้นภาษาไทย

สําหรบัโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม

(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื�อ
วันที� ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

2การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

1. ความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2556 - 2558

โครงการพัฒนาการอา่นเพื�อความเขา้ใจ
สําหรับนักเรยีนชั /นมัธยมศกึษาตอนตน้

ปี พ.ศ. 2559 – 2561

โครงการทนุเพื�อครภูาษาไทย 
ในการจัดทําบทเรยีนเสรมิการอา่น

สําหรับนักเรยีนมัธยม

ตัดเลอืก บทเรยีนเสรมิการอา่นแกนั่กเรยีน
จํานวน 108 เรื�อง ใน 4 สาขาคอื 

มนุษยศาสตร,์ สงัคมศาสตร,์ 
วทิยทั์�วไป, วทิยส์ขุภาพ

คัดเลอืก บทเรยีนเสรมิการอา่นแกนั่กเรยีน
จํานวน 66 เรื�อง ใน 5 สาขาคอื 

เกษตร, มนุษยศาสตร,์ สงัคมศาสตร,์ 
วทิยาศาสตรทั์�วไป, วทิยาศาสตรส์ขุภาพ

ปี พ.ศ. 2562 - 2563

โครงการพัฒนาทักษะดา้นภาษาไทย 
: สรา้งบทเรยีนเสรมิการอา่น

ปี พ.ศ. 2562 - 2563

โครงการพัฒนาทักษะดา้นภาษาไทย 
: พัฒนาความสามารถในการอา่น

แนวคดิการพัฒนา

• เพื�อใหเ้กดิความตอ่เนื�องของการพัฒนาความสามารถ
ของครภูาษาไทยในโรงเรยีนพระปรยิัตธิรรมภาคเหนอื

• เพื�อจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ Active Learning 
ที�จะใหค้รภูาษาไทยทํางานเป็นทมีกับสามเณรจาก
โรงเรยีนของตนเอง ใหส้ามเณรมสีว่นรว่มในการ
คัดเลอืกบทอา่นและตั /งคําถาม กระตุน้ใหส้ามเณร
รักในการอา่นและคดิวเิคราะห ์มคีวามรูใ้นการใช ้
ภาษาไทยดว้ยตนเอง

แนวคดิการพัฒนา

• ครภูาษาไทยจากโรงเรยีนพระปรยิัตธิรรมภาคเหนอื ไดส้รา้งบทเรยีนเสรมิ
การอา่น และเครื�องมอืในพัฒนาความสามารถในการอา่นคอื การอา่นจับ
รายละเอยีด การอา่นจับประเด็น และการอา่นตคีวาม 

• แตค่ณะครภูาษาไทยของโรงเรยีนพระปรยิัตธิรรมภาคเหนอืยังไมไ่ดนํ้า
บทเรยีนเสรมิการอา่นและเครื�องมอืฯ มาพัฒนาใหแ้กนั่กเรยีนของตนเองเลย

• เพื�อใหค้รวูางแผน/ตั /งสมมตฐิานในการพัฒนาความสามารถในการอา่นของ
นักเรยีนรายบคุคล ครสูามารถคัดเลอืกบทอา่นที�เหมาะสม นักเรยีนไดเ้ลอืก
บทอา่นตามความสนใจ และครตูดิตามการอา่นนักเรยีนอยา่งเป็นระบบ

คัดเลอืก บทเรยีนเสรมิการอา่นฯ จาก 
2 โครงการ รวมทั/งสิ/น 174 เรื�อง ใน 5 สาขา
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3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

วตัถปุระสงค ์: 

1. เพื�อใหค้รภูาษาไทยในโรงเรยีนพระปรยิัตธิรรมสามารถจัดทําชดุบทเรยีนเสรมิการอา่นวชิา
ภาษาไทยดว้ยตนเอง โดยมสีามเณรมสีว่นในการคดัเลอืกบทอา่นและตั /งคําถามรว่มกนั 

2. เพื�อใหไ้ดช้ดุบทเรยีนเสรมิการอา่นวชิาภาษาไทยดว้ยตนเองเพิ�มขึ/น ทั /งที�เป็นบทอา่น
แบบกระดาษ และบทอา่นแบบอเิล็กทรอนกิส ์ที�สามารถนําไปใชใ้นกจิกรรมพฒันาการอา่น
เพื�อความเขา้ใจทั�วประเทศ

2. กจิกรรม สรา้งบทเรยีนเสรมิการอ่าน

เป้าหมาย : 

1. บทเรยีนเสรมิการอา่นสําหรับนักเรยีนมธัยมศกึษา ประกอบดว้ย 

      -  แบบบทอา่น จํานวนประมาณ 400 เรื�อง

       - แบบอเิล็กทรอนกิส ์จํานวนประมาณ 200 เรื�อง

2.    ครแูละสามเณรสรา้งบทเรยีนเสรมิการอา่น จํานวน 20 คน (จํานวน 4 กลุม่, กลุม่ละ 5 คน)

รายละเอยีดกจิกรรม : 

1. ครจัูดทําขอ้เสนอโครงการ ทมีครแูละสามเณรที�เป็นศษิยข์องโรงเรยีนตนเอง

2. มลูนธิฯิ รว่มกบั สถาบนัภาษาไทยสรินิธร พจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอโครงการฯ 

3. มลูนธิฯิ จัดอบรมใหแ้กค่รแูละสามเณรในการจัดทําชดุบทอา่นแบบอเิล็กทรอนกิส์

4. ครแูละสามเณรแตล่ะโรงเรยีน จัดทําชดุบทเรยีนเสรมิการอา่น ในระยะเวลา 9 เดอืน

      - แบบกระดาษ (บทอา่น, คําถาม-คําตอบ, ผลทดสอบบทอา่น) จํานวน 100 เรื�อง

      - แบบอเิล็กทรอนกิส ์(บทอา่น, คําถาม-คําตอบ, ผลทดสอบบทอา่น) จํานวน 50 เรื�อง

ทนุสนับสนุน (ตามแบบคําถามในเรื�อง)
- คําถามแบบปรนัย : เรื�องละ 100 บาท

- คําถามแบบคําถาม/จับคู/่ถกูผดิ : เรื�องละ 50 บาท

คณะครสูามเณรที�เขา้รว่มโครงการ
พัฒนาดา้นทักษะภาษาไทย

4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

วตัถปุระสงค ์: 

1. เพื�อพัฒนาครภูาษาไทยนํา “ชดุบทเรยีนเสรมิการอา่น” มาพัฒนาการอา่นเพื�อความเขา้ใจ
ใหก้บันักเรยีนของตนเอง

2. เพื�อพัฒนาความสามารถในการอา่นของนักเรยีนมธัยมเป็นรายบคุคลอยา่งเป็นระบบ 
สามารถวัดประเมนิได ้

3. กจิกรรม พฒันาความสามารถในการอ่าน

เป้าหมาย : 

มนัีกเรยีน จํานวนประมาณ 400 คน จากโรงเรยีน 20 แหง่ ไดรั้บการพัฒนาความสามารถ
ทักษะในการอา่นรายบคุคล คอื การอา่นจับรายละเอยีด, การอา่นจับประเด็น, การอา่นตคีวาม

รายละเอยีดกจิกรรม : 

1. ครใูหนั้กเรยีนทํา pre-test, จัดอบรมการใชช้ดุบทเรยีนเสรมิการอา่นเพื�อความเขา้ใจ 
โดยครนํูาผลสอบ pre-test มาใชฝึ้กวางแผนในการพฒันานักเรยีนรายบคุคล

2. ครภูาษาไทยตั /งสมมตฐิานในการพัฒนานักเรยีน จัดทําแผนการนําบทอา่นไปใชพ้ัฒนา
นักเรยีนรายบคุคล เพื�อพัฒนาทกัษะการอา่นคอื การอา่นจับรายละเอยีด, การอา่นจับ
ประเด็น, การอา่นตคีวาม

3. สนับสนุนทนุดําเนนิกจิกรรมพฒันาการอา่นเพื�อความเขา้ใจ โดยมนัีกเรยีนเขา้รว่มกจิกรรม
อยา่งนอ้ย 20 คน/โรงเรยีน, นักเรยีนแตล่ะคนไดฝึ้กอา่นบทอา่นอยา่งนอ้ย 100 เรื�องใน
ระยะเวลา 5 เดอืน

4. แตล่ะโรงเรยีนสง่สรปุผลดําเนนิงาน ประกอบดว้ย ตารางคํานวณคะแนนพฒันาการ, ผลการ
ทําทดสอบแบบทดสอบหลงัเรยีน (post-test), ตารางบนัทกึพฒันาการในการอา่นของ
นักเรยีนรายบคุคล

ชดุบทเรยีนเสรมิการอา่นแกนั่กเรยีนมธัยมจํานวน 174 เรื�อง ใน 5 สาขาคอื 
เกษตร, มนุษยศาสตร,์ สงคมศาสตร,์ วทิยาศาสตรท์ั�วไป, วทิยาศาสตรส์ขุภาพ
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1
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

เรื�องที� ๑๖.๗

โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการศกึษา
ของโรงเรยีนพระปรยัิตธิรรม

ประจําปี ๒๕๖๑

รายงานเมื�อ 
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

2
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

โรงเรยีนโพธิ&ศรวีทิยา โรงเรยีนเกยีรตแิกว้วทิยา

โรงเรยีนศรเีกษตรวทิยา ดวนใหญว่ทิยา

ผลการดาํเนนิงานปี 2561 : กจิกรรมชุมนมุคอมพวิเตอร์

1.  สนบัสนนุงบประมาณสําหรบันกัเรยีนชุมนมุคอมพวิเตอร์
• มโีรงเรยีน 6 แหง่ จาก จ.ศรสีะเกษ สง่ขอ้เสนอโครงการเพื�อขอการ

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนนิงานกจิกรรมชมุนุมคอมพวิเตอร ์ เป็น
เงนิรวม 121,629 บาท 

• มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 188 รปู/คน โดยแบง่เป็นสามเณร 181 รปู และคร ู7 
รปู/คน

2. การสนบัสนนุการซอ่มบาํรงุคอมพวิเตอรข์องหนว่ยงานพี#เลี9ยง
จากการสํารวจดว้ยแบบสอบถามประจําปี 2561 เรื�อง การซอ่มบํารงุ

คอมพวิเตอร ์และระบบอนิเทอรเ์น็ตของโรงเรยีนพระปรยิัตธิรรมจํานวน 39 แหง่ 
จาก 51 แหง่ (76%) พบวา่ 
1. มหีน่วยงานพี�เลีEยง 15 แหง่ จาก 23 แหง่ (65%) ลงพืEนที�ใหบ้รกิาร 

(วทิยาลัยสงักดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาจํานวน 14  แหง่ 
และ มรภ.ลําปาง 1 แหง่)

2. มโีรงเรยีนไดรั้บบรกิารจํานวน 21 แหง่ จาก 39 แหง่ (54%)
3. วทิยาลัยไดช้ว่ยเหลอืโรงเรยีนดงันีE

• จัดอบรมระยะสั Eน เกี�ยวกบัการซอ่มบํารงุคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ 
จํานวน 16 ครั Eง มคีรแูละนักเรยีนรวม 318 รปู/คน จาก 15 โรงเรยีน

• หน่วยงานพี�เลีEยง ไดล้งพืEนที�ซอ่มบํารงุดแูลระบบคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่
โรงเรยีน 33 ครั Eง  จํานวน 18 โรงเรยีน

การใหแ้ละรบับรกิารซอ่มบาํรงุ

23

ไมล่งพืEนที� 
8 แหง่

ลงพืEนที� 
15 แหง่

หน่วยงานพี�เลีEยง

39

ไมไ่ดรั้บ
บรกิาร 
18 แหง่

ไดรั้บ
บรกิาร
21 แหง่

พระปรยิัตธิรรม

โครงการเทคโนโลยสีารสนเพื#อการศกึษาของโรงเรยีนพระปรยิตั ิ
ธรรม  มโีรงเรยีนในโครงการ 51 โรงเรยีน ในภาคเหนอื 
ตะวันออกเฉียงเหนอื และภาคกลาง ดําเนนิงานเพื�อ
• สรา้งโอกาสทางเลอืกในการศกึษาใหก้บัสามเณร
• สง่เสรมิการนําไอทไีปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน ์ตามความ

เหมาะสมและความพรอ้มของโรงเรยีน และชว่ยยกระดบัคณุภาพ
ชวีติของสามเณร 
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3
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ในการประชมุคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ  สยามบรมราชกมุาร ีครั Eง
ที� 2/2561 เมื�อเดอืนกมุภาพนัธ ์2561 องคป์ระธานไดม้พีระราชดํารัส ใหม้ลูนธิฯิ ดําเนนิกจิกรรมเพื�อชว่ยสนับสนุนการจัดการ
เรยีนการสอนภาษาบาลใีนโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม ในปี 2561 ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ  ไดดํ้าเนนิงานดงันีE

ผลการดาํเนนิงานปี 2561 
การพฒันาบทเรยีนออนไลนแ์ละสื#อสง่เสรมิการเรยีนรูภ้าษาบาลี

1. สํารวจขอ้มลูเกี#ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนภาษาบาลใีนโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม  

1.1 ขอ้มลูเกี#ยวกบัครสูอนภาษาบาลี
• มโีรงเรยีนตอบแบบสํารวจ จํานวน 34 โรงเรยีน จาก 51 

โรงเรยีน (67%)
• โรงเรยีนสว่นใหญม่คีรสูอนภาษาบาล ี1 รปู/ตอ่โรงเรยีน 

(52%)
• ครสูอนบาลสีว่นใหญม่คีวามรูร้ะดบัเปรยีญธรรม  6 

ประโยคม ี13 รปู/คน รองลงมาคอื 4 ประโยค ม ี12 รปู/
คน

1.2 ความคดิเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เกี#ยวกบัการ
นําเทคโนโลยสีารสนเทศหรอืไอซที ีมาเป็นเครื#องมอื
สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนภาษาบาล ี

หมายเหต:ุ โรงเรยีนหนึ�งแหง่เลอืกรปูแบบการทํากจิกรรมไดม้ากกวา่ 1 
รปูแบบ

• ควรจัดทําบทเรยีนออนไลน ์หรอื 
สื�อภาษาบาลี

30 โรงเรยีน
(88%)

• หากมบีทเรยีนออนไลน ์หรอืสื�อภาษาบาล ี
ควรจัดใหม้กีารอบรมการการใชส้ื�อภาษาบาล ี 

28 โรงเรยีน 
(82%)

• ควรจัดทําคลังขอ้สอบออนไลน ์พรอ้มเฉลย 27 โรงเรยีน 
(79%)

• ควรจัดใหม้กีาร Live สดจากผูเ้ชี�ยวชาญ 
ในบางชว่งเวลา 

7 โรงเรยีน 
(20%)

• อื�นๆ  โรงเรยีนเสนอวา่ควรออกแบบสรา้ง
แรงจงูใจใหนั้กเรยีนสนใจการเรยีนบาลใีห ้
มากที�สดุ ใหเ้ขา้ใจวา่เรยีนทําไม เรยีนแลว้ได ้
อะไร โดยใหม้ตีน้แบบที�เรยีนแลว้ประสบ
ความสําเร็จ เห็นผลไดช้ดัเจน

1 โรงเรยีน 
(20%)

1.3 ความคดิเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เกี#ยวกบัการ
จดัทาํบทเรยีนออนไลน ์/สื#อภาษาบาล ี
เพื�อเป็นสื�อชว่ยสอนกรณีที�ขาดแคลนคร ูหรอื เป็นสื�อเสรมิ
สําหรับสามเณรไดใ้ชท้บทวนบทเรยีนเกี�ยวกบัความจําเป็น
ในการจัดทําเนืEอหา 5 ลําดบั โดยเรยีงตามลําดบัความจํา
เป็นมากที�สดุ 

ลําดบัที� 1 บาลไีวยากรณ์ 
ลําดบัที� 2 แปลมคธเป็นไทย 
ลําดบัที� 3 สมัพันธไ์ทย 
ลําดบัที� 4   แปลไทยเป็นมคธ 
ลําดบัที� 5   แตง่ฉันท ์

4
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

1. ดาํเนนิงานรว่มกบัหนว่ยงานเครอืขา่ยความรว่มมอื ไดแ้ก ่สํานักงาน
พระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ แมก่องบาลสีนามหลวง  และวัดโมลโีลกยาราม ราช
วรวหิาร ซึ�งเป็นหน่วยงานที�รับผดิชอบโดยตรงและมคีวามเชี�ยวชาญดา้นเนืEอหา 
รว่มกบัสํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ซึ�งมี
ความเชี�ยวชาญดา้นเทคโนโลยี

2. สํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิและแมก่องบาลสีนามหลวง กําหนด
ขอบเขตของเนืEอหาหลกัสตูร และมสีว่นรว่มในการจัดทําและตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของเนืEอหา

3. แนวทางการจดัทาํบทเรยีนออนไลนแ์ละสื#อภาษาบาลี
• รวบรวมวดีโิอของผูเ้ชี�ยวชาญดา้นภาษาบาล ี(รศ.ดร.เวทย ์บรรณกรกลุ) ที�ได ้

จัดทําไวแ้ลว้ มาจัดเป็นหมวดหมู ่และรอ้ยเรยีงเนืEอหา
• จัดทํา infographic เพิ�มสําหรับประกอบการอธบิายเนืEอหาบางเรื�อง
• ถา่ยทําวดีโิอเพิ�มเตมิบางสว่น เพื�อใหเ้กดิความสมบรูณ์และมคีวามน่าสนใจ

ยิ�งจึEน
• รวบรวมเนืEอหานําขึEนระบบ MOOC ประกอบดว้ย วดีโิอ PowerPoint 

แบบฝึกหดั แบบทดสอบ  เนืEอหาสาระประกอบบทเรยีน
• จัดทําบทเรยีนในรปูแบบออฟไลน ์เพื�อจัดสง่ใหก้บัโรงเรยีนในโครงการนํารอ่ง

4.  จดัประชุม/อบรมเผยแพร ่การใชง้านบทเรยีนออนไลนแ์ละแนวทางการใชง้าน
5.  ตดิตามผลการใชง้านเชงิลกึ และสง่เสรมิใหม้กีารสอบบาลสีนามหลวง (เฉพาะ
กลุม่โรงเรยีนนํารอ่ง) และสรา้งแรงจงูใจโดยสนับสนุนทนุใหส้ามเณรที�สอบบาลี
สนามหลวง

ผลการดาํเนนิงานปี 2561 
การพฒันาบทเรยีนออนไลนแ์ละสื#อสง่เสรมิการเรยีนรูภ้าษาบาลี

2. แนวทางการจดัทําพฒันาบทเรยีนออนไลนแ์ละสื#อสง่เสรมิการเรยีนรูภ้าษาบาลี

ไดป้ระชมุกบัหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง เพื�อขอคําปรกึษาใน
การดําเนนิงาน 3 ครั Eง  โดยผล
การประชมุจะมหีน่วยงานจาก
สํานักงานพระพทุธศาสนา
แหง่ชาต ิ แมก่องบาลี
สนามหลวง วัดโมลโีลกยาราม  
ยนิดเีขา้มามสีว่นรว่มในการ
จัดทําบทเรยีนออนไลน/์สื�อ
ภาษาบาล ีและแนะนําใหเ้ชญิ 
รศ.ดร.เวทย ์บรรณกรกลุ เขา้
มามสีว่นรว่มในการจัดทํา
บทเรยีน 

พบวา่ รศ.ดร..เวทยไ์ดม้กีาร
จัดทําวดีโิอ ที�อธบิายชดัเจน 
เขา้ใจง่าย เนืEอหาแตล่ะตอนสั Eน 
ประมาณ ๕-๑๐ นาท ีมจํีานวน
กวา่ ๑,๐๐๐ ตอน เผยแพรผ่า่น 
YouTube ใหค้นทั�วไปเขา้ถงึได ้
จากการประชมุดงักลา่ว สามารถ
สรปุแนวทางการดําเนนิงานดงันีE
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แผนการดาํเนนิงานปี 2562
 แผนการดาํเนนิงาน รายละเอยีด

1. การพัฒนาทักษะการเขยีน
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
(Programming) 
รวม 26 โรงเรยีน
• ภาคเหนอื 15 โรงเรยีน
• ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 9 

โรงเรยีน
• ภาคกลาง 2 โรงเรยีน

 

1. จัดอบรม/คา่ยวชิาการใหก้บัโรงเรยีน
1. จัดอบรมพัฒนาคร ู1 ครั Eง
2. (นักเรยีน) ภาคเหนอื  2 ครั Eง 
3. (นักเรยีน) ภาคกลาง 3 ครั Eง 
4. (นักเรยีน) ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 3 ครั Eง
5. จัดกจิกรรมนําเสนอผลงาน (โครงงาน) 1 ครั Eง (รวมกนั 3 ภาค) 

เพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์การทําโครงงาน
2. สนับสนุนทนุทําโครงงานใหก้บันักเรยีน เนน้โครงงานที�ชว่ยแกปั้ญหา

ใหก้บัโรงเรยีน ชมุชน และประโยชนต์อ่พระพทุธศาสนา (ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจากโรงเรยีนกวดวชิาว ีบาย เดอะ เบรน) 

3. สนับสนุนใหค้ร/ูนักเรยีน รว่มแขง่ขนัในเวทวีชิาการกบัหน่วยงานภายนอก

กจิกรรม Programming จะนําเสนอผลการดําเนนิงานรวมในโครงการพัฒนาทักษะดา้น
อเิล็กทรอนกิสแ์ละการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

2.  การพัฒนาบทเรยีนออนไลนแ์ละ
     สื�อสง่เสรมิการเรยีนรูภ้าษาบาลี

1. จัดทําภาพอนิโฟกราฟิก ประกอบการสอน
2. ถา่ยทํา-ตดัตอ่ สื�อวดีโิอเรื�องภาษาบาล ีเพิ�มเตมิประมาณ 10 - 15 ตอน
3. จัดทําบทเรยีนในรปูแบบออฟไลนใ์ส ่external hard disk เพื�อจัดสง่

ใหก้บัโรงเรยีนในโครงการนํารอ่งประมาณ 15 แหง่
4. จัดประชมุ/อบรมเผยแพร ่การใชง้านบทเรยีนออนไลนแ์ละแนวทางการ

ใชง้าน

3.  กจิกรรมชมุนุมคอมพวิเตอร์ 1. ตดิตามขอ้มลูการสนับสนุนการของวทิยาลยัในสงักดัสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษาในพืEนที� เกี�ยวกบัการดําเนนิงานชว่ยเหลอื
โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรมในโครงการ

2. สนับสนุนและใหค้วามชว่ยเหลอืโรงเรยีนดา้นการซอ่มบํารงุคอมพวิเตอร์
และอปุกรณ์ เป็นรายกรณี ตามความเหมาะสม
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที" ๒๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒

เร ื"องที" ๑๗.
โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื"อคนพกิาร

๑๗.๑ รายงานกรณีศกึษา 
(ประจําปี ๒๕๖๑)

หน่วยงานรว่มดําเนนิการ:  
๑. สถาบนัสรินิธรเพื#อการฟื&นฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิ 
๒. สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิี
๓. มลูนธิอินุเคราะหค์นพกิารในพระราชปูถมัภข์องสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี
๔. หน่วยราชการในจังหวดันราธวิาส จังหวัดบรุรัีมย ์และจังหวัดตรัง

รายงานเมื#อ
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที" ๒๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒

2

สรปุภาพรวมการใหก้รอบการดาํเนนิงานคนพกิารกรณีศกึษา
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3

สรปุภาพรวมการใหค้วามชว่ยเหลอืคนพกิารกรณีศกึษา

คนพกิาร/ครอบครวัมคีวามพรอ้ม
ดแูลตนเองได้

คนพกิารที"ยงัตอ้งตดิตาม
และใหก้ารชว่ยเหลอื

โครงการใหก้ารช่วยเหลือคนพกิารกรณีศกึษาตั &งแต่ปี 2545 จนถงึปัจจุบัน มีคนพกิารที#อยู่ในความดูแลของจํานวน 20 คน 
ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืทั &งดา้นการฟื&นฟสูมรรถภาพ การศกึษา การประกอบอาชพีและเศรษฐกจิครอบครัว สง่ผลใหม้คีนพกิารที#
สามารถดํารงชวีติประจําวันในการดแูลตนเองตอ่ไปไดห้รอืครอบครัวสามารถดแูลตอ่ไปได ้จํานวน 14 คน คนพกิารที#ยังตอ้งตดิตาม
และใหก้ารชว่ยเหลอื จํานวน 5 คน และมคีนพกิารที#ถงึแกก่รรม จํานวน 1 คน ในปี 2561คณะกรรมการและคณะทํางานมกีารตดิตาม
คนพกิารกรณีศกึษาที#ตอ้งตดิตามใหก้ารชว่ยเหลอืและตดิตามตอ่เนื#อง จํานวน 8 คน

หมายเหต:ุ  รอ้ยเอกภควนั หนุนวงษ์ ถงึแกก่รรม
เมื#อวนัที# 20 ก.พ.2561

ระดบัความสามารถของคนพกิาร
คนพกิารกรณีศกึษาที#เขา้รว่มโครงการแตล่ะคน ไดรั้บการ

พจิารณาแบง่ระดับความสามารถออกเป็นกลุม่ตา่งๆ ตามศกัยภาพ
ความพกิาร รวมทั &งมกีารพจิารณาความสามารถในดา้นการฟื&นฟู
สมรรถภาพ การศกึษาและอาชพี เพื#อใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนา
และใหก้ารชว่ยเหลอื กลุม่ระดบัความสามารถเพื#อบง่บอกระดบั
ความสําเร็จในการชว่ยเหลอื แบง่เป็น 3 กลุม่ ดงันี&
1. กลุม่ A หมายถงึ กลุม่ที#มกีารฟื&นฟแูลว้ สามารถชว่ยเหลอืตนเอง 

มอีาชพีและเขา้สูส่งัคมได ้
2. กลุม่ B หมายถงึ กลุม่ที#มคีวามตอ้งการฟื&นฟตูามสภาพและความ

ชว่ยเหลอืบางดา้น เชน่ การศกึษาและอาชพี  
3. กลุม่ C หมายถงึ กลุม่ที#มคีวามตอ้งการฟื&นฟตูามสภาพและความ

ชว่ยเหลอือยา่งตอ่เนื#อง

ชื"อ-สกลุ ระดบั
ความสามารถ

1. พลตํารวจโทนพดล เผอืกโสมณ 
2. นางสาวตอยยบีะห ์สอืแม
3. จา่สบิเอกสมเพชร ธรรมสอน
4. นายสภุวฒัน ์เสมอภาค
5. รอ้ยโทมังกรทอง ลิ&มประเสรฐิสกลุ
6. สบิโทพงษ์พันธ ์เฟื#องมณี
7. รอ้ยตรตีว่นอมัรัน กโูซะ
8. นายธนศกัดิO ณ เชยีงใหม่
9. เด็กหญงิโฮป สปุราณี เดนนาฮี
10. นายเอกชยั วรรณแกว้
11. รอ้ยโทโฆษิต สง่แสงขจร
12. นายมะนรัีตน ์เมอืงแกว้
13. นายอบัดลุเล๊าะ บาราหาแม
14. พันตํารวจโทวรรณะ บญุชยั

A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
B

ชื"อ-สกลุ ระดบั
ความสามารถ

1. เด็กชายฮารสิ ดาแมยี
2. เด็กชายอบัดลุวาเรส เปาะซปูายา
3. เด็กชายอลัฟรุกรณ์ หามะ
4. นางสาวยลพัชร ์วงัสาร
5. นางสาวหนึ#งฤทยั พลขดีขนิ

C
C
C
B
B

วนัเดอืนปีเกดิ: 1 กรกฎาคม 2553
อายปุจัจบุนั: 8 ปี 
ภมูลิาํเนา: ตําบลปะลกุาสาเมาะ อําเภอ

บาเจาะ จังหวดันราธวิาส
ความพกิาร: แขนและขาทั&งสองขา้งขาด

หายผา่นระดับขอ้ไหลแ่ละ
ขอ้สะโพกตั &งแตกํ่าเนดิ

การศกึษา: ระดับชั &นประถมศกึษาปีที# 2
โรงเรยีนวดัเชงิเขา (แดง
อทุศิ)

ครอบครวั: ด.ช.ฮารสิอาศัยกับมารดาที#
อําเภอบาเจาะ มพีี#สาว 2 คน
มารดาและบดิาแยกทางกัน 

อาชพีและ/รายไดค้รอบครวั:
5,300 บาท/เดอืน

เขา้โครงการ:  กรกฎาคม 2554
ระดบัความสาํเร็จ:  กลุม่ C ยังตอ้งดแูล

เรื#องการฟื&นฟสูมรรถภาพ

คณะกรรมการและคณะทํางานมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารฯิ เดนิทาง
ไปจังหวดันราธวิาสเพื#อตดิตามการใหค้วามชว่ยเหลอืเด็กชายฮารสิ จํานวน 2 ครั &ง เมื#อวนัที# 
13 – 14 ธนัวาคม 2561 และวนัที# 11 – 12 กมุภาพันธ ์2562 โดยรว่มประชมุกบัผูว้า่ราชการ
จังหวดันราธวิาสและหน่วยราชการตา่งๆ ในพื&นที# ณ หอ้งประชมุศาลากลาง จังหวดันราธวิาส 
และไปตดิตามการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการศกึษา ณ โรงเรยีนวดัเชงิเขา (แดงอทุศิ) 
พรอ้มเยี#ยมบา้นของเด็กชายฮารสิ

1. กรณีศกึษาเด็กชายฮารสิ ดาแมยี

ปรับที#อยู่
อาศัย

สรา้ง
รายไดใ้ห ้
ครอบครัว

สรา้ง
เครอืขา่ย
ครอบครัว

ฟื&นฟู
สมรรถภาพ/ 
การศกึษา

กรอบแนวทางการชว่ยเหลอื
คนพกิารของอําเภอบาเจาะ

การตดิตามการใหค้วามชว่ยเหลอืในพื;นที"

นายจรัิสย ์ศริวิลัลภ นายอําเภอบาเจาะ ได ้
นําแนวทางในการดําเนนิงานในการชว่ยเหลอื
คนพกิารกรณีศกึษาพระราชทานมาใชใ้นการ
วางแผนการใหก้ารชว่ยเหลอืเด็กพกิารคนอื#นๆ 
ในอําเภอบาเจาะ ทํางานรว่มกนัเป็นทมี สรา้ง
เครอืขา่ยที#เขม้แข็งในพื&นที#อําเภอบาเจาะ ประชมุรว่มกบัผูว้า่ฯ และตดิตาม

การใหค้วามชว่ยเหลอื ด.ช.ฮารสิ
 รว่มกบัหน่วยราชการในพื&นที#
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การฟื&นฟสูมรรถภาพรา่งกายและสขุภาพ

• นักกายภาพบําบัดและพยาบาลกระตุน้พัฒนาการเด็กจากโรงพยาบาลนราธวิาสราช
นครนิทรพ์รอ้มดว้ยเจา้หนา้ที#และพยาบาลจากโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพประจํา
ตําบลปะลกุาสาเมาะและเครอืขา่ย จัดโปรแกรมเยี#ยมบา้นและใหคํ้าแนะนําในการ
ทํากายภาพบําบดักับผูป้กครองและตรวจสขุภาพทั#วไปให ้ด.ช.ฮารสิ เป็นระยะ

• สถาบนัสรินิธรเพื#อการฟื&นฟสูมรรถภาพฯ มอบรถเข็นไฟฟ้าใหก้ับ ด.ซ.ฮารสิ 
จํานวน 1 คนั (แบบธรรมดาไมส่ามารถปรับที#นั#งขึ&นลงได)้ เพื#อชว่ยในการเดนิทาง
ไปบรเิวณหรอืสถานที#ตา่งๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

• เขา้รับการฟื&นฟสูมรรถภาพรา่งกายและเสรมิวชิาการ ณ มลูนธิอินุเคราะหค์นพกิารฯ 
วนัที# 8 - 26 ต.ค. 2561 โดยเนน้ฝึกออกกําลังกายเพิ#มความแข็งแรงของกลา้มเนื&อ
ลําตวั การนั#งทรงตวั การลกุขึ&นนั#งจากพื&นและการใชร้ถเข็นไฟฟ้า

ผลพัฒนาการ
ด.ช.ฮารสิสามารถนั#งทรงตวัทํากจิกรรมโดยไมพ่งิอปุกรณ์ใดๆ ไดน้านจนกวา่จะ

เมื#อย สามารถเดนิเคลื#อนที#บนพื&นในทา่นั#งไดค้ลอ่งแคลว่มากขึ&น สามารถขยับตวัขึ&นลง
บนัไดที#มคีวามสงูแตล่ะขั &นประมาณ 4 นิ&ว ไดเ้อง สามารถลกุขึ&นนั#งเองจากหมอนที#มี
ความสงูที#ตํ#าลงไดห้ลายระดบัและทําไดค้ลอ่งแคลว่มากขึ&น และสามารถใชร้ถเข็น
ไฟฟ้าในการเคลื#อนที#ไปยังบรเิวณตา่งๆ ของโรงเรยีนไดเ้องและสามารถบงัคับรถเข็น
ไดค้ลอ่งแคลว่ขึ&น 

• ด.ช.ฮารสิ มสีขุภาพทั#วไปแข็งแรงด ี
ภาวะโภชนาการอยูใ่นเกณฑป์กติ

• เจา้หนา้ที#ทนัตภบิาลจากโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นเชงิเขาไดด้แูล
สขุภาพฟันใหเ้ดอืนละ 1 ครั &ง เนื#องจาก
เด็กชายฮารสิมฟัีนผหุลายซี# ไดท้า
ฟลอูอไรดเ์คลอืบฟันให ้และสอนมารดา
ใหท้ราบวธิกีารดแูลความสะอาดในชอ่ง
ปาก การแปรงฟันที#ถกูตอ้งและการ
หลกีเลี#ยงการทานอาหารที#จะทําใหเ้กดิ
ฟันผุ

สขุภาพท ั"วไป

นักกายภาพบําบดัฝึก ด.ช.อารสิ ใหอ้อกกําลังเพิ#ม
ความแข็งแรงกลา้มเนื&อลําตัว

การฟื; นฟสูมรรถภาพรา่งกาย/จดัหาอปุรกรณ์สิ"งอํานวยความสะดวก

เจา้หนา้ทันตกรรมตรวจสขุภาพฟันให ้ด.ช.ฮารสิ

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที" ๒๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒

ผลการเรยีน
• ครปูระจําชั &นและครพูี#เลี&ยงรายงานวา่เด็กชายฮารสิสามารถเรยีนรูส้ ิ#งที#ครสูอน

และเรยีนรว่มกบัเพื#อนไดเ้ป็นอยา่งด ีมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้อารมณ์ด ี
พดูเกง่ เขา้กบัเพื#อนๆ และครไูดเ้ป็นอยา่งดี

• ผลการเรยีนระดับชั &นประถมศกึษาปีที# 2 ภาคเรยีนที# 1 ด.ช.ฮารสิ สอบไดลํ้าดบั
ที# 5 จากนักเรยีนจํานวน 20 คน ไมม่กีารออกเกรดในภาคเรยีนที# 1 มแีตค่ะแนน
สะสม เกรดจะออกในภาคปลาย

การศกึษา

• สําเร็จการศกึษาระดับชั &น ป.2 ณ โรงเรยีนวดัเชงิเขา (แดงอทุศิ) และจะเขา้
เรยีนตอ่ในระดับชั &น ป.3 ในปีการศกึษา 2562  โดยการเรยีนในปีที#ผา่นมา
โรงเรยีนทํางานรว่มกับสํานักงานเขตพื&นที#การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 
1 (สพป.นราธวิาส เขต 1) และศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจําจังหวัดนราธวิาสเพื#อ
จัดทําแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบคุคลในการกําหนดเป้าหมายในการเรยีน 
ปรับกจิกรรมการเรยีนการสอนและการวดัประเมนิผลใหส้อดคลอ้งตอ่ศกัยภาพ
ดา้นการเรยีนของ ด.ช.ฮารสิ

• สพป.นราธวิาส เขต 1 จัดครพูี#เลี&ยงให ้1 คน เพื#อชว่ยดแูล ด.ซ.ฮารสิ ที#
โรงเรยีน

• โรงเรยีนไดจั้ดสิ#งอํานวยความสะดวกตา่งๆ เชน่ การปรับอปุกรณ์ชว่ยการเขยีน 
การใชล้กูคดิชว่ยในการคํานวณ จัดทําทางลาดตามบรเิวณที#ตา่งระดับและมี
ปรับปรงุหอ้งนํ&าใหเ้หมาะสมกับการทํากจิกรรมของ ด.ช.ฮารสิ ที#ใชร้ถเข็นในการ
เคลื#อนที# และมแีผนจะสอนจนิตคณติเพื#อชว่ยในการคํานวณ

• โรงเรยีนสง่ ด.ช.ฮารสิ ไปแขง่ขนัการเลา่นทิาน ประเภทนักเรยีนที#มคีวาม
บกพรอ่งทางรา่งกายฯ ระดบัชั &น ป.1-6 ในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศลิปหตัถกรรมฯ ปีการศกึษา 2561 ระดบัชาต:ิ ภาคใต ้ณ จังหวดัตรัง โดยไดรั้บ
รางวลัระดบัเหรยีญทอง ลําดบัที# 7 จากผูเ้ขา้แขง่ขันจํานวน 15 คน 

• เขา้เรยีนเสรมิวชิาการชว่งปิดเทอม วนัที# 8 – 26 ตลุาคม 2561 ณ มลูนธิ ิ
อนุเคราะหค์นพกิารฯ โดยเรยีนในวชิาสงัคม ภาษาไทยและคณติศาสตร์

การจดัการเรยีนการสอน

ด.ช.ฮารสิ สามารเรยีนรว่มกบัเพื#อนไดเ้ป็นอยา่งดี

ปรับอปุกรณ์ชว่ยเขยีนและคํานวณ

จัดทางลาดและปรับหอ้งนํ&าในโรงเรยีน
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อาชพี/รายได้ จํานวนเงนิ
(บาท/เดอืน)

มารดา ทํางานเป็นพี#เลี&ยงเด็กที#ศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กของ อบต.ปะลกุาสาเมาะ 

4,500

อบต.ปะลกุาสาเมาะ จัดสรรเบี&ยยังชพีคนพกิารให ้ด.ช.
ฮารสิฯ เป็นรายเดอืน

800

รวม 5,300

การสนับสนุนอื#นๆ จากหน่วยงานในพื&นที# ไดแ้ก ่มลูนธิคิณุพุม่มอบ
ทนุการศกึษา 5,000 บาท/ปี สนง.เกษตรอําเภอมอบพันธุพ์ชืผักสวน
ครัว สนง.ประมงอําเภอมอบพันธุป์ลาดกุ สนง.ปศสุตัวอํ์าเภอ มอบ
พันธุไ์กไ่ขแ่ละเป็ดพรอ้มอาหาร เพื#อลดคา่ใชจ้า่ยเป็นอาหารใน
ครอบครัว

เลี&ยงปลาดกุเลี&ยงไกไ่ขแ่ละเป็ด
แผนการดาํเนนิงานปี 2562

1. จัดหาเทคโนโลยสีิ#งอํานวยความสะดวกที#เหมาะสมตามพัฒนาการ
2. ประสานงานนําเด็กชายฮารสิเขา้รับการฟื&นฟสูมรรถภาพและเสรมิการเรยีนรูว้ชิาการ ณ มลูนธิิ

อนุเคราะหค์นพกิารฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั&ง
3. ประสานงานและเดนิทางตดิตามการใหค้วามชว่ยเหลอืตามแผนที#วางไวร้่วมกบัหน่วยงานในพื&นที#

อยา่งตอ่เนื#อง ในดา้นครอบครัว ดา้นการฟื&นฟสูมรรถภาพร่างกาย ดา้นการเตรยีมความพรอ้มดา้น
การศกึษา อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั&ง

เศรษฐกจิครอบครวั

วนัเดอืนปีเกดิ: 18 มนีาคม 2554
อายปุจัจบุนั: 8 ปี
ภมูลิาํเนา: ตําบลตะปอเยาะ อําเภอ

ยี#งอ จังหวดันราธวิาส
ความพกิาร ขาทั&งสองขา้งขาดหาย

ผา่นระดับขอ้สะโพกตั &งแต่
กําเนดิ                     

การศกึษา: ชั &นประถมศกึษาปีที# 2
โรงเรยีนบา้นบลกูาสนอ

ครอบครวั:       บดิาและมารดา มลีกู
จํานวน 6 คน ด.ช.อับดลุ
วาเรส เป็นคนที# 6 

อาชพีและรายไดค้รอบครวั: : 
 12,300 บาท

เขา้โครงการ: กรกฎาคม 2554
ระดบัความสาํเร็จ:  กลุม่ C ยังตอ้งดแูล

เรื#องการฟื&นฟสูมรรถภาพ

2. กรณีศกึษาเด็กชายอบัดลุวาเรส เปาะซปูายา

คณะกรรมการและคณะทํางานมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศฯ ไดเ้ดนิทางไป
จังหวัดนราธวิาสเพื#อตดิตามการใหค้วามชว่ยเหลอื ด.ช.อบัดลุวาเรส จํานวน 2 ครั &ง 
เชน่กบัที#ตดิตามการใหค้วามชว่ยเหลอื ด.ช.ฮารสิ เมื#อวันที# 13 – 14 ธนัวาคม 2561 
และวันที# 11 – 12 กมุภาพันธ ์2562 โดยรว่มประชมุกบัรองผูว้า่ราชการจังหวัด
นราธวิาสและหน่วยราชการตา่งๆ ในพื&นที# ณ หอ้งประชมุศาลากลาง จังหวัดนราธวิาส 
และไปตดิตามการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการศกึษา ณ โรงเรยีนบา้นบลกูาสนอ พรอ้ม
เยี#ยมบา้นของเด็กชายอบัดลุวาเรส ในตําบลตะปอเยาะ อําเภอยี#งอ จังหวัดนราธวิาส 

การตดิตามการใหค้วามชว่ยเหลอืในพื;นที"

ประชมุรว่มกับรองผูว้า่ฯ และตดิตามการใหค้วามชว่ยเหลอื
 ด.ช.อับดลุวาเรส รว่มกับหน่วยราชการในพื&นที#
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที" ๒๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒

การฟื; นฟสูมรรถภาพรา่งกายและสขุภาพ

• นักกายภาพบําบัดและพยาบาลกระตุน้พัฒนาการเด็กโรงพยาบาลนราธวิาสฯ
พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ที#และพยาบาลโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพประจําตําบล ต.
ตะปอเยาะและเครอืขา่ย จัดโปรแกรมเยี#ยมบา้นและใหคํ้าแนะนําในการทํา
กายภาพบําบดักับผูป้กครองและตรวจสขุภาพทั#วไปให ้ด.ช.อบัดลุวาเรสเป็น
ระยะ

• สถาบนัสรินิธรฯ มอบรถเข็นให ้1 คนั สําหรับใชง้านที#โรงเรยีน และ
โรงพยาบาลนราธวิาสฯ ใหร้ถเข็นอกี 1 คนั สําหรับใชง้านที#บา้น 

• เขา้รับการฟื&นฟสูมรรถภาพรา่งกายและเสรมิวชิาการ ณ มลูนธิอินุเคราะหค์น
พกิารฯ วนัที# 8 - 26 ต.ค. 2561 โดยรับการฝึกกายภาพบําบัดเพื#อเพิ#มความ
แข็งแรงของกลา้มเนื&อแกนกลางลําตวั และการทรงตวัในทา่นั#งเพื#อทํากจิกรรม
ตา่งๆ ไดค้ลอ่งแคลว่ขึ&น  ฝึกทกัษะการใชร้ถเข็นใหส้ามารถเข็นรถเข็นไปบน
พื&นผวิตา่งๆ และกระดกรถขึ&นลงบรเิวณที#มทีางตา่งระดบัที#สงูขึ&น

ผลพัฒนาการ: ด.ช.อบัดลุวาเรสมพัีฒนาการเคลื#อนไหวรา่งกายที#ดขี ึ&น สามารถใช ้
แขนทั &งสองขา้งในการพยงุรา่งกายเพื#อทํากจิกรรมการเคลื#อนไหวตา่งๆ ไดเ้ป็น
อยา่งด ีสามารถขึ&นลงรถเข็นและเข็นรถเข็นไปในพื&นที#ตา่งๆ ไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 
สามารถกระดกลอ้หนา้ของรถเข็นขึ&นบนขั &นที#มคีวามสงูประมาณ 3 นิ&ว ได ้แตย่ังไม่
สามารถออกแรงผลักลอ้หลังเพื#อดันรถขึ&น สามารถนั#งทรงตวัและเกร็งกลา้มเนื&อ
ลําตวัไดเ้มื#อมแีรงผลักในทศิทางดา้นหนา้และดา้นหลัง 

• ด.ช.อบัดลุวาเรสมสีขุภาพทั#วไปแข็งแรงด ี
ภาวะโภชนาการอยูใ่นเกณฑป์กติ

• เจา้หนา้ที#ทนัตภบิาลจาก ร.พ.สง่เสรมิสขุภาพ
ตําบล ต.ตะปอเยาะ ชว่ยตรวจและดแูล
สขุภาพฟัน โดยพบวา่มฟัีนผ ุจงึทาฟลอูอไรด์
เคลอืบฟันให ้สอนมารดาและด.ช.อบัดลุวา
เรสใหท้ราบวธิกีารดแูลความสะอาดในชอ่ง
ปาก การแปรงฟันที#ถกูตอ้งและการหลกีเลี#ยง
การทานอาหารที#จะทําใหเ้กดิฟันผุ

สขุภาพท ั"วไป

การฟื; นฟสูมรรถภาพรา่งกาย/จดัหาอปุรกรณส์ิ"งอาํนวยความสะดวก

เจา้หนา้ทันตกรรมตรวจสขุภาพฟันให ้ด.ช.อบัดลุวาเรส

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที" ๒๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒

ผลการเรยีน
• ครปูระจําชั &นรายงานวา่ ด.ช.อบัดลุวาเรส สามารถเรยีนรว่มไดเ้ป็นอยา่งด ีเขา้

กลุม่กบัเพื#อนไดด้ ีกลา้พดูและกลา้แสดงออกมาขึ&น เป็นคนที#มคีวามพยายาม
และตั &งใจเรยีน มจีติใจโอบออ้มอาร ีเมื#อทํางานของตนเองเสร็จก็จะมาชว่ยเหลอื
เพื#อนๆ ที#ยังทําไมเ่สร็จ มพัีฒนาการทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม พัฒนาการ
ทางการพดูและภาษาเป็นไปตามวยั 

• ด.ช.อบัดลุวาเรส มผีลการเรยีนอยูใ่นเกณฑท์ี#ด ีการอา่น การเขยีนและการ
คํานวณอยูใ่นระดับพอใช ้แตเ่มื#อฝึกฝนมากขึ&นจะพัฒนาไปไดด้ ีเกรดยังไมอ่อก
เนื#องจากเพิ#งสอบปลายภาคของระดับชั &นประถมศกึษาปีที# 2 เสร็จ อยูร่ะหวา่ง
การตดัเกรด

การศกึษา

• สําเร็จการศกึษาชั &น ป.2 โรงเรยีนบา้นบลกูาสนอ อ.ยี#งอ จ.นราธวิาส และจะเขา้
เรยีนตอ่ชั &น ป.3 ในปีการศกึษา 2562 โดยการเรยีนในปีที#ผา่นมาโรงเรยีน
ทํางานรว่มกบั สพป.นราธวิาส เขต 1 และศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจําจังหวัด
นราธวิาสเพื#อจัดทําแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบคุคลในการกําหนดเป้าหมาย
ในการเรยีน ปรับกจิกรรมการเรยีนการสอนและการวดัประเมนิผลใหส้อดคลอ้ง
ตอ่ศกัยภาพดา้นการเรยีนของ ด.ช.อบัดลุวาเรส

• สพป.นราธวิาส เขต 1 จัดสรรครพูี#เลี&ยงให ้1 คน เพื#อชว่ยดแูล ด.ช.อบัดลุวาเรส 
ที#โรงเรยีน

• โรงเรยีนไดจั้ดสิ#งอํานวยความสะดวกตา่งๆ ตามที#ไดรั้บคําแนะนํา จัดทําทางลาด
ตามบรเิวณที#ตา่งระดบัและมปีรับปรงุหอ้งนํ&าเพื#อให ้ด.ช.อบัดลุวาเรส สามารถ
ใชร้ถเข็นเดนืทางไปบรเิวณตา่งๆ และเขา้หอ้งนํ&าไดด้ว้ยตนเอง

• โรงเรยีนสง่ ด.ช.อบัดลุวาเรส ไปแขง่ขนัวาดรปู ประเภทนักเรยีน ระดบัชั &น ป.1-
6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วชิาการฯ ปีการศกึษา 2561 
ระดบัเขตพื&นที#การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 1 โดยไดรั้บรางวลัระดับ
เหรยีญทอง ลําดบัที# 2 ทั &งนี&มผีูเ้ขา้ประกวด 2 คน โดยคนที#ชนะเลศิจะไดไ้ป
แขง่ขนัตอ่ระดับชาตทิี#จังหวัดตรัง 

• เขา้เรยีนเสรมิวชิาการชว่งปิดเทอม วนัที# 8 – 26 ตลุาคม 2561 ณ มลูนธิ ิ
อนุเคราะหค์นพกิารฯ โดยเรยีนในวชิาสงัคม ภาษาไทยและคณติศาสตร์

การจดัการเรยีนการสอน

ด.ช.อบัดลุวาเรส สามารเรยีนรว่มกบัเพื#อนไดเ้ป็นอยา่งดี

แขง่ขันวาดรปูและทํากจิกรรมมดัยอ้ม

จัดทางลาดและปรับหอ้งนํ&าในโรงเรยีน
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อาชพี/รายไดป้ระจํา จํานวนเงนิ
(บาท/เดอืน)

บดิา ทํางานเป็นลกูจา้งที# อบต.ตะปอเยาะ ทําหนา้ที#รักษา
ความปลอดภัย

6,000

มารดาทํางานเป็นลกูจา้งศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กของ อบต.ตะ
ปอเยาะ (เริ#มทํางานเมื#อ ม.ค.2562)

6,000

อบต.ปะลกุาสาเมาะ จัดสรรเบี&ยยังชพีคนพกิารให ้ด.ช.อบั
ดลุวาเรสฯ เป็นรายเดอืน

800

รวม 12,300

เศรษฐกจิครอบครวั

การสนับสนุนอื#นๆ จากหน่วยงานในพื&นที# ไดแ้ก ่มลูนธิคิณุพุม่มอบทนุการศกึษา 
5,000 บาท/ปี และ อบต.ตะปอเยาะ มแีผนจะจา้งมารดาทํางานเชน่เดยีวกบั
บดิา ในอตัราเงนิเดอืน 5,500 บาท

แผนการดาํเนนิงานปี 2562

1. จัดหาเทคโนโลยสีิ#งอํานวยความสะดวกที#เหมาะสมตามพัฒนาการ
2. ประสานงานนําเด็กชายอบัดลุวาเรสเขา้รับการฟื&นฟสูมรรถภาพและเสรมิการเรยีนรูว้ชิาการ ณ มลูนธิอินุเคราะห์

คนพกิารฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั &ง
3. ประสานงานและเดนิทางตดิตามการใหค้วามชว่ยเหลอืตามแผนที#วางไวร้ว่มกบัหน่วยงานในพื&นที#อยา่งตอ่เนื#อง 

ในดา้นครอบครัว ดา้นการฟื&นฟสูมรรถภาพรา่งกาย ดา้นการเตรยีมความพรอ้มดา้นการศกึษา อยา่งนอ้ยปีละ 2 
ครั &ง

บดิาและมารดารับจา้งเย็บผา้เพิ#มเตมิ รายไดเ้ฉลี#ยตอ่เดอืน 3,000 – 6,000 
บาท (รายไดไ้มแ่น่นอน)

การสนับสนุนอื#นๆ จากหน่วยงานในพื&นที# ไดแ้ก ่มลูนธิคิณุพุม่มอบทนุการศกึษา 
5,000 บาท/ปี

การซอ่มแซมบา้น
จากการเยี#ยมบา้นของ ด.ช.อบัดลุวาเรส
พบวา่ สภาพบา้นเสื#อมโทรม หลงัคาบา้น
ชาํรดุ เวลาฝนตกนํ&าจะไหลทว่มเขา้มาใน
บา้น ครอบครัวไมม่งีบประมาณพอในการ
ซอ่มบํารงุ พมจ.นราธวิาส ใหง้บประมาณ
ในการซอ่มแซมบา้น และอบต.ตะปอเยาะ 
ชว่ยประสานงานในการซอ่มแซมบา้นให ้
ขณะนี&เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ทําใหเ้ด็กชาย
อบัดลุวาเรสและครอบครัวสามารถใชช้วีติ
ในบา้นไดด้ขี ึ&น

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที" ๒๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒

ความเดมิ
พ.ญ.จไุรรัตน ์บวัภบิาล แพทยผ์ูด้แูลเด็กชายอลัฟรุกรณ์ จากสถาบนัสรินิธรฯ ตรวจ

พบวา่ เด็กชายอลัฟรุกรณ์มขีอ้สะโพกทั &งสองขา้งยดึตดิ มขีอ้จํากดัในการเคลื#อนไหว
ของเชงิกรานและขอ้สะโพกในทกุทศิทาง งอขอ้สะโพกไดเ้ล็กนอ้ย สง่ผลตอ่การนั#งทรง
ตวัในการทํากจิกรรม จงึไดส้ง่ไปตรวจกับนายแพทยว์รีะศักดิO ธรรมคณุานนท ์แพทย์
ผูเ้ชี#ยวชาญทางศลัยกรรมกระดกูและขอ้ในเด็กของสถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหา
ราชนิ ีนายแพทยว์รีะศกัดิOไดต้รวจประเมนิวนัิจฉัยวา่ หวักระดกูตน้ขาเคลื#อนหลดุจากเบา้
สะโพกตั &งแตกํ่าเนดิ และสรปุวา่ตอ้งรับการรักษาดว้ยวธิกีารผา่ตัด โดยมเีป้าหมายให ้
สามารถนั#งทรงตวัไดด้ขี ึ&น สามารถเกาะยนืและเดนิในระยะทางใกล ้ๆ  โดยใชก้ายอปุกรณ์
ชว่ยในการพยงุตอขาทั &งสองขา้งได ้

3. กรณีศกึษาเด็กชายอลัฟรุกรณ์ หามะ

การดําเนนิงานปี 2561
เขา้รับการรักษาเพื#อผา่ตัดแกไ้ขการยดึตดิขอ้สะโพกทั &งสองขา้งเนื#องจากหัวกระดกู

ตน้ขาเคลื#อนหลุดจากเบา้สะโพกตั &งแต่กําเนิดกับนายแพทย์วีระศักดิO เมื#อวันที# 28 
พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตมิหาราชนิี โดยผ่าตัดแกไ้ขนําหัว
กระดกูตน้ขากลับเขา้เบา้สะโพกและใสเ่ฝือกดามไมข่อ้มกีารเคลื#อนที#เป็นเวลา 2 เดอืน 
ผลการผา่ตัดเป็นที#น่าพอใจ สามารถนําหัวกระดกูลับเขา้ที#ได ้มกีารตดิตามผลหลังการ
ผา่ตดัเป็นระยะ และไดรั้บการถอดเฝือกเมื#อเดอืนสงิหาคม 2561 

นายอาํเภอจริสัย ์ คอยดแูลการ
เดนิทางไป กทม. ของ

 ด.ช.อลัฟรุกรณแ์ละบดิามารดา

วนัเดอืนปีเกดิ:  13 ธันวาคม 2559
อายปัุจจบัุน: 2 ปี
ภมูลํิาเนา: ตําบลบาเระเหนอื อําเภอ

บาเจาะ  จังหวดันราธวิาส
ความพกิาร: แขนและขาทั&งสองขา้งขาด

หายบางสว่น ตั &งแตกํ่าเนดิ
ครอบครัว: เป็นบคุรคนที# 5 ของนาย

นาวนิ หามะ อาย ุ46 ปี กับ
นางสาวอามเีน๊าะ มะเตะ๊ อาย ุ
39 ปี มพีี#สาว 2 คน และพี#ชาย
2 คน

อาชพีและ/รายไดค้รอบครวั: 16,300 บาท
เขา้โครงการ: มกราคม 2560
ระดับความสําเร็จ: กลุม่ C ตอ้งการการ
                        ฟื&นฟสูมรรถภาพ และ  
                        ความชว่ยเหลอือยา่ง
                        ตอ่เนื#อง
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28 พ.ค.2561 ผา่ตดัแกไ้ขการยดึตดิขอ้
สะโพกกบั นพ.วรีะศกัดิO ธรรมคณุานนท ์

หวักระดกูตน้ขากลบั
เขา้เบา้ขอ้สะโพกไดด้ี

หวักระดกูตน้ขาเคลื"อน
หลดุจากเบา้ขอ้สะโพก

กอ่นผา่ตดั หลงัผา่ตดั

10 ก.ค.2561 เขา้รับการตรวจหลังการผา่ตัดแกไ้ขการยดึตดิขอ้สะโพก 
โดยหัวกระดกูตน้ขากลับเขา้เบา้ขอ้สะโพกไดด้ี

หวักระดกูตน้ขาท ั;งสองขา้งอยูใ่น
เบา้ขอ้สะโพกไดด้ี

อปุกรณ์พยงุการการขา

เขา้รับการถอดเฝือกและทํากายภาพบําบดัเพื#อเคลื#อนไหวขอ้สะโพกและเพิ#มความแขง็แรงกลา้มเนื&อ 
สถาบนัสรินิธรฯ ชว่ยจัดทําอปุกรณ์พยงุการกางขาเพื#อประคองไมใ่หข้อ้สะโพกเคลื#อน

พ.ญ.จไุรรตัน ืด.ช.อลัฟรุกรณ์
และบดิา และ น.พ.วรีะศกัดิG

พ.ค. 2561 ม.ิย. 2561 ก.ค.2561 ส.ค. 2561 ก.ย. 2561   ปจัจบุนั

• ก.ย.2561 – ปัจจบุนั รับโปรแกรมฟื&นฟทูี#
บา้นฝึก Vojta และเคลื#อนไหวขอ้สะโพกที# 
รพ.นราธวิาสฯ สปัดาหล์ะ 1 ครั &ง 

• 29 พ.ย.2561 นัดตรวจหลงัถอดเฝือกที#
สถาบนัสขุภาพเด็กฯ และเขา้รับการฟื&นฟู
สมรรถภาพรา่งกายที#สถาบนัสรินิธรฯ 1 
อาทติย ์ผลขอ้สะโพกอยูใ่นสภาพที#ดี

การผา่ตัดเพื#อแกไ้ขการเคลื#อนหลดุของหัวกระดกูตน้ขาออกจากเบา้สะโพก

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที" ๒๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒

อาชพี/รายไดป้ระจํา จํานวนเงนิ
(บาท/เดอืน)

บดิาเป็นสมาชกิสภา อบต.บาเระเหนอื ไดรั้บเงนิตามตําแหน่ง
เป็นรายเดอืนๆ ละ 7,000 บาท

7,000

บดิาเป็นลกูจา้งนวดแผนไทย รพ.นราธวิาสฯ มรีายไดจ้ากสว่น
แบง่คนไข ้รายละ 120 บาท เฉลี#ยเดอืนละ 4,000 บาท

4,000

มารดาทํางานเป็นลกูจา้ง อบต.บาเระเหนอื(เริ#ม 17ก.ค.2560) 4,500

อบต.บาเระเหนอื จัดสรรเบี&ยยังชพีคนพกิารให ้ด.ช.
อลัฟรุกรณ์ เป็นรายเดอืน

800

รวม 16,300

เศรษฐกจิครอบครัว

แผนการดาํเนนิงานปี 2562

1. จัดหาเทคโนโลยสี ิ#งอํานวยความสะดวกที#เหมาะสมตามพัฒนาการ
2. ประสานงานนําเด็กชายอลัฟรุกรณ์เขา้รับการตรวจหลงัการผา่ตดัแกไ้ขการยดึตดิของขอ้สะโพก ณ สถาบนัสขุภาพ

เด็กฯ ตามที#แพทยนั์ดหมาย
3. ประสานงานนําเด็กชายอลัฟรุกณ์เขา้รับการฟื&นฟสูมรรถภาพรา่งกาย ณ สถาบนัสรินิธรเพื#อการฟื&นฟฯู และมลูนธิิ

อนุเคราะหค์นพกิารฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั &ง
4. ประสานงานและเดนิทางตดิตามการใหค้วามชว่ยเหลอืตามแผนที#วางไวร้ว่มกบัหน่วยงานในพื&นที#อยา่งตอ่เนื#อง ใน

ดา้นครอบครัว ดา้นการฟื&นฟสูมรรถภาพรา่งกาย ดา้นการเตรยีมความพรอ้มดา้นการศกึษา อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั &ง

การสนับสนุนอื#นๆ จากหน่วยงานในพื&นที# ไดแ้ก ่มลูนธิคิณุพุม่มอบทนุการศกึษา 
5,000 บาท/ปี สํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอมอบพนัธุไ์กไ่ขพ่รอ้มอาหารและสํานักงาน
ประมงอําเภอมอบพนัธุป์ลาดกุพรอ้มอาหารใหเ้ลื&ยงเพื#อรับประทานในครอบครัว 
และสํานักงานเกษตรอําเภอมอบพันธุพ์ชืผักสวนครัวสําหรับปลกูรับประทานใน
ครอบครัว เป็นการลดคา่ใชจ้า่ยของครอบครัว
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เร ื"องที" ๑๗.๒
โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื"อการศกึษาสําหรบัคนพกิาร

• โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศโรงเรยีนศรสีงัวาลย ์
• โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศโรงเรยีนกาวลิะอนุกลู
• โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศโรงเรยีนโสตศกึษา
• โครงการสง่เสรมิการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์

สําหรับนักเรยีนตาบอด 

(ประจําปี ๒๕๖๑)

รายงานเมื,อ ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที" ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื,อการศกึษาสําหรับคนพกิาร

โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศโรงเรยีนศรี

สงัวาลย์

โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศโรงเรยีนกาวลิะ

อนกุลู

โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศโรงเรยีน

โสตศกึษา

โครงการสง่เสรมิการเรยีน
การสอนวทิยาศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตรส์าํหรบันกัเรยีน
ตาบอด

ความรว่มมอืกบั 3 โรงเรยีน

 โรงเรยีนศรสีงัวาลยข์องมลูนธิ ิ
อนุเคราะหค์นพกิารในพระ
ราชปูถัมภฯ์ จังหวดันนทบรุี

 โรงเรยีนศรสีงัวาลขอนแกน่
 โรงเรยีนศรสีงัวาลยเ์ชยีงใหม่

ความรว่มมอืกบั 2 โรงเรยีน

 ศนูยส์งเคราะหบ์คุคลปัญญา
ออ่นภาคเหนอื

 โรงเรยีนกาวลิะอนุกลู

ความรว่มมอืกบั 3 โรงเรยีน

 โรงเรยีนโสตศกึษาอนุสาร
สนุทร

 โรงเรยีนโสตศกึษา
ทุง่มหาเมฆ

 โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดั
นนทบรุ ี

ความรว่มมอืกบัหนว่ยงาน  7
แหง่

 โรงเรยีนสอนคนตาบอด
ภาคเหนอืในพระบรม
ราชนูิปถัมภฯ์ จังหวดัเชยีงใหม่

 โรงเรยีนสอนคนตาบอด
ภาคใต ้จังหวดัสรุาษฎรธ์านี

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
 สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติ

สรินิธร  
 สํานักบรหิารงานการศกึษา

พเิศษ สพฐ. และ องคก์าร
พพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร์
แหง่ชาต ิ(อพวช.)

 มลูนธิธิรรมกิชนเพื,อคนตาบอด
ในประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถัมภ ์

 สมาคมคนตาบอดแหง่ประเทศ
ไทย
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โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศโรงเรยีนศรสีงัวาลย ์

คณะทํางานฯ ตดิตามการดําเนนิงานและขยายผลการจัดกจิกรรมเพื,อสนับสนุนการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยสี ิ,ง
อํานวยความสะดวกไปพัฒนานักเรยีนที,มคีวามบกพรอ่งทางรา่งกายและการเคลื,อนไหวของโรงเรยีนศรสีังวาลยข์องมลูนธิอินุเคราะหค์น
พกิาร ดงันีA

หอ้งคอมพวิเตอรพ์ระราชทาน

• หอ้งเรยีนคอมพวิเตอรพ์ระราชทานเริ,มดําเนนิงาน ปี 2539 โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื,อใหนั้กเรยีนไดเ้รยีนวชิาคอมพวิเตอรต์ามหลักสตูร 
เรยีนบทเรยีนจากโปรแกรมคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรยีนคอมพวิเตอร์
เพื,อเป็นพืAนฐานอาชพีและเรยีนรูว้ทิยาการตา่งๆ จากอนิเทอรเ์น็ตได ้

• ในปี 2561 นักเรียนนําความรูค้วามสามารถที,ไดรั้บจากการเรียน
คอมพวิเตอร์ตามที,โรงเรียนจัดการเรยีนการสอนไปแขง่ขันในเวที
วชิาการ “งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วชิาการ
และเทคโนโลยขีองนักเรยีนระดับชาต ิปีการศกึษา 2561 ระดับชาต ิ
ภาคกลางและภาคตะวนัออก ซึ,งไดร้างวลัหลายรายการ

แขง่ขนัการสรา้ง
Web page

แขง่ขนั Program
Power point

แขง่ขนั Program 
Paint

ผลงานนักเรยีนในการแขง่ขนังานมหกรรมความสามารถ
ทางศลิปหัตถกรรม วชิาการและเทคโนโลยี

การใชค้อมพวิเตอรโ์นต้บุก๊เป็นอปุกรณ์อํานวยความสะดวก

• มูลนิธิฯ ไดม้อบเครื,องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กใหก้ับนักเรียนที,มีความ
ยากลําบากในการใชแ้ขนและมอื หรือมคีวามยากลําบากในการสื,อสาร
ดว้ยการพดู ในปี 2555 จํานวน 10 เครื,อง ใหก้ับนักเรยีน 10 คน เพื,อเป็น
เครื,องมอืช่วยในการทํากจิกรรมการเรียนทัAงดา้นการเขยีน การสื,อสาร 
หรอืการใชเ้พื,อเสรมิทักษะการเรยีนรู ้

• ในปี 2561 โรงเรียนไดดํ้าเนินการขยายผลโดยจะจัดหาคอมพวิเตอร์
โนต้บุ๊กใหก้ับนักเรียนที,มีความยากลําบากในการเขยีนและการสื,อสาร
เพิ,ม จํานวน 10 คน และจะใหเ้ริ,มใชง้านปีการศึกษา 2562 โดย
คณะทํางานร่วมกับครูคอมพิวเตอร์  นักกายภาพบําบัดและนัก
กจิกรรมบําบัด คัดเลือกนักเรียนที,มีความจําเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์
โนต้บุ๊กและประเมินความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์เพื,อจัดหา
อปุกรณ์สิ,งอํานวยความสะดวกในการป้อนขอ้มลูเขา้คอมพวิเตอรแ์ละการ
จัดท่าทางที,เหมาะสม เพื,อใหนั้กเรียนสามารถใชค้อมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก
เป็นเครื,องชว่ยในการทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

การประเมนิการใชค้อมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ใหก้บันักเรยีนที,มขีอ้จํากัด
ในการเขยีนและการสื,อสาร
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โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศโรงเรยีนศรสีงัวาลย ์(ตอ่) 

การฝึกและแกไ้ขการพดูและการใชก้ารสื,อสารเสรมิและทางเลอืกอื,น

• ในปีการศกึษา 2561 โรงเรียนจัดบริการฝึกและแกไ้ขการพูดใหก้ับ
นักเรยีนที,ปัญหาการพูดและการสื,อสารจํานวน 52 คน แบง่เป็นนักเรยีน
ที,พูดไม่ชัด จํานวน 37 คน และนักเรียนที,พูดไม่ได ้จํานวน 15 คน ม ี
ผศ. สุนทรา อมรพิทักษ์ นักแกไ้ขการพูดจากโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เขา้มาใหคํ้าแนะนําเรื,องวธิีการสอน การ
สรา้งแบบทดสอบเสยีงพดูและเทคนคิวธิกีารประเมนิคัดกรอง 

• นักเรยีนที,มขีอ้จํากัดในการสื,อสารดว้ยการพูด 8 คน ไดรั้บแท็บเล็ตที,มี
แอปพลิเคชันช่วยสื,อสาร A-Speak ซึ,งเป็นผลงานวจัิยของเนคเทค 
สวทช. ทําใหนั้กเรยีนไดรั้บการพัฒนาทักษะในการสื,อสารไดด้ขี ึAน

นักเรยีนที,มขีอ้จํากัดในการสื,อสารดว้ยการพดูกําลังใชแ้อปพลเิคชนั 
A-Speak สื,อสารกับครแูละเพื,อนๆ 

• โรงเรยีนไดจั้ดคา่ยการสื,อสารเสรมิและทางเลอืกอื,นสําหรับนักเรยีนที,
มคีวามบกพร่องทางร่างกายและการเคลื,อนไหวที,มขีอ้จํากัดในการ
สื,อสาร เมื,อวันที, 18 ธันวาคม 2561 ณ สามพรานรเิวอรไ์ซด ์อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม มนัีกเรยีนและผูป้กครองเขา้ร่วมกจิกรรม
จํานวน 13 ครอบครัว คณะทํางานฯ เป็นที,ปรกึษาวางแผนการดําเนนิ
กจิกรรมและร่วมจัดกจิกรรมกับครูฝึกพูดและคณะครูที,เกี,ยวของ
โรงเรียน มีการจัดเตรียมสมุดภาพสื,อสารที,มีสัญรูปที,เป็นตัวแทน
คําพดูที,นักเรยีนจะใชใ้นการสื,อสารเพื,อทํากจิกรรมในคา่ยได ้

• การจัดกจิกรรมนีA เป็นการเปิดโอกาสใหนั้กเรยีนที,มขีอ้จํากัดในการ
สื,อสารดว้ยการพูด ผูป้กครอง ครู และนักวชิาชีพดา้นการฟืA นฟูที,
เกี,ยวขอ้ง ไดใ้ชช้วีติร่วมกันในค่ายและเรยีนรูก้ารใชก้ารสื,อสารเสรมิ
และทางเลอืกอื,นกับนักเรยีนผา่นกจิกรรมในคา่ย สง่ผลใหนั้กเรยีนที,มี
ขอ้จํากัดในการสื,อสารดว้ยการพูดไดม้โีอกาสแสดงศักยภาพของ
ตนเองในการสื,อสารระหวา่งการทํากจิกรรมตา่งๆ

คา่ยการสื,อสารเสรมิและทางเลอืกอื,นสําหรับนักเรยีนที,มคีวามบกพรอ่ง
ทางรา่งกายและการเคลื,อนไหวที,มขีอ้จํากดัในการสื,อสาร

คา่ย AAC ที,จัดกจิกรรมใหนั้กเรยีนที,มขีอ้จํากัดในการสื,อสารไดม้ี
โอกาสในการสื,อสารผา่นสมดุภาพสื,อสารและแท็บเล็ตที,ตดิตั Aงแอป

พลเิคชนัชว่ยสื,อสารไดด้ว้ยตนเอง
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โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศโรงเรยีนกาวลิะอนุกลู

คณะทํางานฯ ตดิตามการดําเนนิงานและร่วมขยายผลการจัดกจิกรรมเพื,อสนับสนุนการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยสี ิ,งอํานวย
ความสะดวกไปพัฒนานักเรยีนที,มคีวามบกพร่องทางสตปัิญญาและออทสิตกิของโรงเรยีนกาวลิะอนุกูล และการจัดกจิกรรมพัฒนาบุคลากรทัAงครู
และนักเรยีนใหม้คีวามรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยสีมัยใหมเ่พื,อนํามาใชเ้ป็นเครื,องมอืชว่ยจัดการเรยีนการสอนและพัฒนาศักยภาพนักเรยีนพกิารเพิ,มเตมิ 
ดังนีA

หอ้งคอมพวิเตอรพ์ระราชทาน

• ในปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนได ้จัดหอ้งคอมพวิเตอรอ์อกเป็นสอง
หอ้งใหญ่ คือ หอ้งเรียนคอมพิวเตอร์สํ าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศกึษา และหอ้งระดับมัธยมศกึษา ทคีอมพวิเตอรห์อ้งละ 20 
เครื,อง ใชใ้นการเรียนวชิาคอมพวิเตอร์ตามหลักสูตร และการเรียน
รายวชิาตา่งๆ โดยใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นสื,อ

• นักเรยีนนําความรูค้วามสามารถที,ไดรั้บจากการเรยีนคอมพวิเตอรไ์ป
แข่งขั นในเวทีว ิชาการ  “งานมหกรรมความสามารถทาง
ศลิปหัตถกรรม วชิาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาต ิปี
การศกึษา 2561 ระดับชาต ิของภาคเหนือ ไดร้างวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลศิ การแข่งขันโปรแกรม Paint และรางวัลระดับเหรียญ
เงนิ การแข่งขันการนําเสนอดว้ยโปรแกรมนําเสนอ ประเภทออทิ
สตกิ ระดับชั Aน ม.1 - 6

หอ้งเรยีนไอที

• ในปีการศกึษา 2561 มหีอ้งเรยีนที,บรูณาการในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกับการจัดการเรยีนการสอนแบบโครงงาน และการ
จัดกจิกรรมสรา้งเสรมิประสบการณ์ ตั Aงแต่ระดับชั Aนอนุบาลจนถงึ
ระดับชั Aนมัธยมศกึษาตอนปลาย รวม 20 หอ้ง มคีรูเขา้ร่วมโครงการ 
23 คน และนักเรียน 165 คน หอ้งเรียนไอทีแต่ละหอ้งมี
คอมพวิเตอรต์ั Aงโต๊ะแบบ All in one ที,มจีอภาพแบบสัมผัส ซึ,ง
ไดรั้บพระราชทานในปีการศกึษา 2558 และคอมพวิเตอร์ตั Aงโต๊ะ
พรอ้มจอทวีตีดิผนังของบรษัิท True ในโครงการประชารัฐ

นักเรยีนกําลังเรยีนรูผ้า่น
สื,อไอทบีนเครื,อง

คอมพวิเตอร ์

กจิกรรมวทิยาศาสตร์

• ในปี พ.ศ. 2561 ครูแกนนําที,เขา้ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสีําหรับนักเรยีนที,มคีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ไดข้ยายผล
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ในโรงเรียนกาวลิะอนุกูล
อยา่งตอ่เนื,อง มกีารจัดคา่ยวทิยาศาสตร ์One Day Camp ในงานสัปดาห์
วทิยาศาสตร ์เมื,อวนัที, 30 สงิหาคม 2561

• มกีารถอดบทเรียนความรูจ้ากการจัดกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตรเ์พื,อนํามา
จัดทําเนืAอหาคู่มือการจัดกรรมวทิยาศาสตร์สําหรับนักเรียนที,มีความ
บกพร่องทางสตปัิญญา ขณะนีAอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขปรับปรุงเนืAอหาตามที,
ผูเ้ชี,ยวชาญไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและมีขอ้เสนอแนะใหแ้กไ้ขและ
ปรับปรุงเนืAอหาเพิ,มเติม โดยจะเผยแพร่ความรูใ้หก้ับโรงเรียนที,สอน
นักเรยีนที,มคีวามบกพรอ่งทางสตปัิญญา ในปลายปี 2562

นักเรยีนใชส้มารท์โฟนสแกน 
QR code บนบัตรภาพคําศัพท ์
มกีารเชื,อมตอ่สญัญาณจาก

สมารท์โฟนขึAนจอทวีใีห ้
นักเรยีนคนอื,นๆ ไดด้พูรอ้มกัน
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กจิกรรมการใชเ้ทคโนโลยเีครื,องพมิพ ์3 มติ ิ

การใชเ้ทคโนโลยเีครื"องพมิพ ์3 มติ ิ

• ในปี 2561 มโีรงเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม “การพัฒนาทักษะการสรา้งชิAนงาน 3 มติ ิเพื,อ
เตรียมความพรอ้มเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0” จํานวน 5 โรงเรียน คอืโรงเรยีนกาวลิะ
อนุกูล โรงเรียนโสตศกึษาอนุสารสุนทร โรงเรียนศรีสังวาลยข์องมูลนิธอินุเคราะหค์น
พกิารฯ โรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชนูิปถัมภ ์จังหวัดเชยีงใหม ่และ
โรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคใต ้จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

• โรงเรยีนไดรั้บ LekOboT 3D Printer จํานวน 1 เครื,อง และเขา้อบรม 3 ครัAง ไดแ้ก ่
อบรมการประกอบเครื,องพมิพ์ 3 มติ ิอบรมการออกแบบและสรา้งชิAนงาน 3 มติ ิและ
อบรมการออกแบบชิAนงาน 3 มติ ิเพื,อพัฒนาสื,อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และ
คณติศาสตรส์ําหรับนักเรยีนพกิาร 

• หลังจากการอบรม ครูไดนํ้าความรูก้ลับไปสรา้งชิAนงาน 3 มติสิําหรับใชเ้ป็นสื,อการสอน
นักเรยีนพกิาร และเปิดโอกาสใหนั้กเรยีนพกิารไดพั้ฒนาความรูใ้นการออกแบบชิAนงาน 3 
มติดิว้ยตนเอง รวมทัAงขยายผลการใชง้านใหก้ับครแูละนักเรยีนอื,นๆ ในโรงเรยีน 

โรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคเหนอืฯ: ไดจั้ดออกแบบชิAนงานเพื,อนํามาสอนนักเรยีน สําหรับ
สื,อการสอนวทิยาศาสตร ์เชน่ ขา้งขึAน ขา้งแรม สื,อการสอนคณติศาสตร ์เชน่ การบวก ลบ  
คณู หาร เป็นตน้ นักเรยีนใหค้วามสนใจเกี,ยวกับสื,อ มกีารซักถามในสิ,งที,อยากรู ้ตื,นเตน้กับ
การสํารวจสว่นประกอบตา่งๆ ของสื,อ

ตัวอยา่งสื,อการเรยีนการสอนจากเครื,องพมิพ ์3 มติิ

โรงเรยีนกาวลิะอนุกลู: ไดข้ยายผลใหอ้งคค์วามรูก้ับคณะคร ูเพื,อทราบหลักการทํางานของ
เครื,องพมิพ์ 3 มติ ิและการออกแบบชิAนงาน รวมถงึการดาวน์โหลดชิAนงาน 3 มติ ิจาก
เว็บไซต ์มกีารตั Aงชมุนุมเครื,องพมิพ ์3 มติใิหก้ับนักเรยีนระดับ ม.1 – 3 ที,มคีวามสนใจโดย
จะมคีรคูอยแนะนํา

โรงเรยีนโสตศกึษาอนุสารสนุทร: ไดจั้ดกจิกรรมชมุนุมคอมพวิเตอรใ์หนั้กเรยีนฝึกออกแบบ
และฝึกพมิพช์ ิAนงาน 3 มติ ิปรับกจิกรรมวชิาคอมพวิเตอรก์ราฟฟิกระดับ ม.1 - 3 เพิ,มเตมิ 
เป็นการใชโ้ปรแกรมออกแบบ 3 มิติในการออกแบบชิAนงาน ในวชิาวทิยาศาสตร์ได ้
ออกแบบชิAนงาน 3 มติ ิไดแ้ก่ การประดษิฐ์ศรลม โมเดลเซลล์พืชและเซลล์สัตว ์เกม
การศกึษา การออกแบบบรรจภัุณฑแ์ละการสรา้งโมเดลหุน่ยนต ์เป็นตน้

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใตฯ้: จัดการเรียนการสอน เครื,องพมิพ์ 3 มติใินรายวชิา
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ ใน ระดับ ม.1 - 3  และออกแบบชิAนงานสื,อการสอนในรายวชิา
อื,นๆ เชน่ รายวชิาวทิยาศาสตร ์และคณติศาสตร์

โรงเรยีนศรสีงัวาลยข์องมลูนธิอินุเคราะหค์นพกิารฯ: 
ถ่ายทอดความรูใ้หก้ับนักเรียนที,สนใจโดยใชเ้วลา
หลังเลกิเรียนและวันหยุด นักเรียนสามารถเรียนรู ้
และออกแบบชิAนงานจากโปรแกรมได ้ มกีารขยาย
ผลนํามาจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนใหก้ับนักเรยีน
ระดับชั Aน ม.3 ในหน่วยการเรยีนรูเ้รื,อง หลักการทํา
โครงงานคอมพิว เตอร์  โดยใช เ้ทคโนโลยี
เครื,องพมิพ ์3 มติ ิ

นักเรยีนที,มคีวามบกพรอ่งทางสตปัิญญากําลงัเรยีนรู ้
สว่นประกอบของตน้ไมจ้ากสื,อ 3 มติิ
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โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศโรงเรยีนโสตศกึษา

โครงการพัฒนาการอา่นและเขยีนภาษาไทยสําหรับนักเรยีนที,
บกพรอ่งทางการไดย้นิดว้ยบตัรภาพคําศพัทพ์หภุาษา

•  คณะทํางานฯ ไดจั้ดทํากจิกรรม “โครงการพัฒนาการอ่านและเขยีนภาษาไทย
สําหรับนักเรียนที,บกพร่องทางการไดย้นิดว้ยบัตรภาพคําศัพท์พหุภาษา” ใน
โรงเรียนโสตศกึษา จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนโสตศกึษาอนุสารสุนทร 
จังหวัดเชยีงใหม ่โรงเรยีนโสตศกึษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรยีนโสตศกึษาจังหวัด
นนทบรุ ี

• นักเรยีนที,บกพรอ่งทางการไดย้นิมปัีญหาการอา่นและเขยีนภาษาไทยเป็นจํานวน
มาก นักเรียนส่วนใหญ่สื,อสารดว้ยการใชภ้าษามือเป็นหลัก มีไวยากรณ์ที,
แตกต่างจากภาษาไทย จึงจัดทําสื,อบัตรภาพคําศัพท์พหุภาษาที,มีรูปภาพ
ประกอบคําศัพททั์Aงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 2,000 คํา และแท็บเล็ต
สําหรับใชร้ว่มกับบัตรภาพคําศัพทพ์หภุาษา โรงเรยีนละ 10 เครื,อง

• ในปี พ.ศ. 2561 คณะทํางานฯ ร่วมกับครูประจําชั Aน
ระดับชั Aนประถมศกึษาปีที, 1 – 3 ของโรงเรียนโสต
ศกึษาทัAง 3 แห่ง จัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน
เพื,อนําบัตรภาพคําศัพท์พหุภาษาไปช่วยพัฒนาการ
อา่นและเขยีนใหก้ับนักเรยีนที,มคีวามบกพร่องทางการ
ไดย้นิ) มกีารเลอืกจํานวนคําศัพทท์ี,ใชใ้นการสอนแตล่ะ
ระดับชั Aนรว่มกัน เป็นคําศัพทพ์ืAนฐานที,นักเรยีนควรรู ้

• คณะครไูดช้ว่ยกันจัดทําสื,อประกอบการจัดการเรยีนการ
สอนอื,นๆ ใหส้อดคลอ้งในการจัดกจิกรรมการสอนใหก้ับ
นักเรยีนที,มคีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ ไดแ้ก ่หนังสอื
นทิานที,มกีารแต่งเรื,องราวใหส้อดคลอ้งกับคําศัพท์ที,
นักเรยีนตอ้งเรยีน แบบทดสอบการอ่านและเขยีนก่อน
เรยีนและหลังเรยีน แบบฝึกทักษะการอา่นและการเขยีน

ข ั8นที" 1 ข ั8นสรา้ง
ประสบการณ์ทางภาษา 

เพื,อใหนั้กเรยีนเกดิความคดิ
รวบยอดจากประสบการณ์

ตรง และใชค้วามรูเ้ดมิ
นําไปสูค่วามรูใ้หม่

ข ั8นที" 2 ข ั8นจําได ้
เป็นการจัดกจิกรรมให ้

นักเรยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยใชส้ื,อ
บตัรภาพคําศัพทพ์หภุาษา

ข ั8นที" 3 ข ั8นเขา้ใจ
จัดกจิกรรมใหนั้กเรยีน
ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจ
ความหมายของสิ,งที,
เรยีน โดยนําสื,อบตัร

ภาพคําศัพทพ์หภุาษา
มาใชใ้นการจัดกจิกรรม

การเรยีนรูต้า่งๆ

ข ั8นที" 4 ข ั8นผลติภาษา 
ฝึกเขยีนคําจากของ
จําลองหรอืจากภาพ 
เพื,อใหนั้กเรยีนไดฝึ้ก

เขยีนและมภีาษาเกดิขึAน 
นําไปสูก่ารเรยีนรูก้าร

เขยีนประโยค

ข ั8นที" 5 ข ั8นขดัเกลา
ภาษา เป็นการจัด

กจิกรรมใหนั้กเรยีนได ้
มโีอกาสในการ

ตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของการใชท้ักษะการ
อา่นและเขยีนของ

ตนเองและของเพื,อน

แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบ 5 ขั Aนการสอน

จัดการเรยีนการสอนโดยใชส้ื,อบัตรภาพพหภุาษา
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การเปรยีบเทยีบพัฒนาการของนักเรยีนในการอา่น
คําศัพทเ์มื,อทดสอบกอ่นและหลังเรยีนของนักเรยีน

กอ่นเรยีน (%) หลังเรยีน (%)

• จากการจัดการเรยีนการสอนในการนําบัตรภาพคําศัพทพ์หุภาษามาใชเ้ป็นเครื,องมอืชว่ยพัฒนาการอ่านและเขยีนภาษาไทยใหก้ับนักเรยีนที,มี
ความบกพรอ่งทางการไดย้นิระดับชั Aนประถมศกึษาปีที, 1 - 3 ของโรงเรยีนโสตศกึษาทัAง 3 แหง่ พบวา่นักเรยีนมคีะแนนเฉลี,ยรอ้ยละของการอา่น
เพิ,มขึAน 53.56% และเขยีนคําศัพทเ์พิ,มขึAน 54.04%  ดังแผนภมูแิท่งที,แสดงคะแนนเฉลี,ยนรอ้ยละเปรยีบเทยีบการทดสอบกอ่นเรยีนและการ
ทดสอบหลังเรยีน

โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศโรงเรยีนโสตศกึษา (ตอ่)

• โรงเรยีนโสตศกึษาอนุสารสนุทรไดร้ายงานพัฒนาการของนักเรยีนในหอ้งเรยีนที,ทดลองใชบั้ตรภาพคําศัพทพ์หภุาษาวา่มนัีกเรยีนไดรั้บการ
พัฒนาการอา่นการเขยีนอยา่งตอ่เนื,อง สง่ผลใหนั้กเรยีนมทัีกษะดา้นการภาษาและสามารถไปประกวดในการแขง่ขนัการประกวดเลา่เรื,องดว้ย
ภาษามอืไทย สําหรับนักเรยีนพกิารทางการไดย้นิ ครัAงที, 15 ชงิถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที, 28 - 29 
กันยายน 2561 ณ วทิยาลัยราชสดุา มหาวทิยาลัยมหดิล ไดรั้บรางวลั ดังนีA

 รางวลัชนะเลศิอันดับ 1 การเลา่เรื,องจากภาพดว้ยภาษามอืไทย ระดับประถมศกึษาปีที, 1 - 3
 รางวลัชนะเลศิอันดับ 1 การเลา่เรื,องจากทา่มอืและการเขยีนคําศัพท ์ระดับประถมศกึษาปีที, 1 - 3

ผลงานของนักเรยีน

โครงการพัฒนาการอา่นและเขยีนภาษาไทยสําหรับนักเรยีนที,บกพรอ่งทางการไดย้นิดว้ยบตัรภาพคําศพัทพ์หภุาษา : ผลการ
จัดการเรยีนการสอน
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การเปรยีบเทยีบพัฒนาการของนักเรยีนในการเขยีนคําศัพท์
เมื,อทดสอบกอ่นและหลังเรยีนของนักเรยีน

กอ่นเรยีน (%) หลงัเรยีน (%)
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 นักเรยีนสามารถอา่นและเขยีนคําศพัทท์ี,สอนไดด้ขี ึAน มคีวาม
กระตอืรือรน้ในการเรียน มีสื,อการเรียนการสอนที,น่าสนใจ 
สามารถเรยีนรูคํ้าศพัทไ์ดเ้ร็วขึAน มคีวามจําที,คงทนขึAน

 ไดก้ระบวนการออกแบบการเรยีนการสอนที,หลากหลาย ไดส้ื,อ
การเรียนการสอนที,มีคุณภาพ สื,อกระตุน้ความสนใจของ
ผูเ้รยีน ไดแ้ลกเปลี,ยนเรยีนรูร้ะหวา่งครทูั Aงภายในและภายนอก
สถานศกึษา ประหยัดงบประมาณและทรัพยากรในการจัดทํา
สื,อ

ประโยชนท์ี,ไดรั้บจากการสอนบัตรภาพคําศัพทพ์หภุาษา 

โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศโรงเรยีนโสตศกึษา (ตอ่)

วดิโีอแสดงความคดิเห็นของนักเรยีนที,เขา้รว่มโครงการพัฒนาการ
อา่นและเขยีนภาษาไทยสําหรับนักเรยีนที,บกพรอ่งทางการไดย้นิ

ดว้ยบัตรภาพคําศัพทพ์หภุาษา

การสง่เสรมิการเรยีนโปรแกรมมิ,งดว้ยบอรด์ KidBright

• ในปี 2561 มูลนิธฯิ ร่วมกับเนคเทค สวทช. ดําเนินการส่งเสรมิการ
เรียนโปรแกรมมิ,งใหก้ับนักเรียนพกิาร มีโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ 
จํานวน 6 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัสงขลา โรงเรยีนโสต
ศกึษาอนุสารสุนทร โรงเรยีนโสตศกึษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนเศรษฐ
เสถียรในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี และ
โรงเรยีนศรสีงัวาลของมลูนธิอินุเคราะหค์นพกิารฯ

• โรงเรยีนไดรั้บบอรด์ KidBright ซึ,งเป็นผลงานวจัิยของเนคเทค จํานวน 
50 บอรด์ เพื,อนําไปใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน พรอ้มทัAงเขา้อบรม
การใชง้านบอรด์ KidBright เรื,อง  “การใชง้านบอรด์ KidBright” และ
เรื,อง “การทําโครงงานวทิยาศาสตร์ดว้ยบอร์ดKidBright”  โดยมี
อาจารยจ์ริะศักดิ{ สวุรรณโณ ที,ปรกึษาโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื,อการศกึษาของโรงเรยีนในชนบท ของมลูนธิฯิ และคณะ พรอ้มทัAง 
ดร.เสาวลักษณ์ แกว้กําเนิด หัวหนา้โครงการวิจัยพัฒนาบอร์ด 
KidBright รว่มเป็นวทิยากรในการอบรมและใหคํ้าปรกึษาในการดําเนนิ
โครงการ

การอบรมใชง้านบอรด์ KidBright
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โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศโรงเรยีนโสตศกึษา (ตอ่)

• ครูไดข้ยายผลในการจัดการเรยีนการสอนนักเรยีนในนระดับชั Aนมัธยมศกึษาตอนตน้และจัดทําโครงงานวทิยาศาสตรท์ี,ใชก้ารสั,งงานดว้ยบอรด์ 
KidBright  มกีารส่งประกวดในเวทีวชิาการ “งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตกรรมวชิาการและเทคโนโลยขีองนักเรียน ครัAงที, 68ปี
การศกึษา 2561 ประเภทรายการการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร ์(ประเภทโครงงานประดษิฐ)์ โดยไดรั้บรางวลัตา่งๆ ดังนีA

ผลงาน KidBright ของนักเรยีนพกิารในการแขง่ขนังานมหกรรม
ความสามารถทางศลิปหัตกรรมวชิาการและเทคโนโลยขีองนักเรยีน

ครัAงที, 68 ปีการศกึษา 2561

ชื,อโรงเรยีน ชื,อโครงงาน ภมูภิาค รางวลั เหรยีญ

1. โสตศกึษาจังหวดัสงขลา แสงแจง้เตอืน ภาคใต ้ ชนะเลศิอันดับ 1 ทอง

2. โสตศกึษาอนุสารสนุทร โรงเรอืนเพาะปลกูอัตโนมัติ ภาคเหนอื รองชนะเลศิอันดับที, 1 ทอง

3. โสตศกึษาทุง่มหาเมฆ นาฬกิาปลกุสําหรับบคุคลที,มคีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ
ภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก รองชนะเลศิอันดับที, 4 ทอง

4. โสตศกึษางหวดันนทบรุี เครื,องชว่ยเตอืนดา้นหลังใหผู้ท้ี,มคีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ
ภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก รองชนะเลศิอันดับที, 5 ทอง

• ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห์และการคิด
แกปั้ญหาไดด้ ีเหมาะสมกับการเรยีนรูใ้นยคุ 4.0 

• นักเรยีนมโีอกาสเรยีนรูผ้่านนวัตกรรมใหม่ ฝึกทักษะกระบวนการคดิ
ของนักเรยีนที,เป็นลําดับตามขั Aนตอน 

• นักเรียนไดเ้รียนรูใ้นการทําโครงงานดว้ยตนเอง ทําใหนั้กเรียนมี
จนิตนาการและความคดิรเิริ,มสรา้งสรรคม์ากขึAน 

• นักเรยีนสามารถนําบอรด์ไปใชส้รา้งนวัตกรรมที,สามารถชว่ยเหลอืให ้
เกดิความสะดวกสบายในการใชช้วีติประจําวันที,เหมาะกับสภาพความ
พกิารของตนเองได ้

• สามารถนําไปบูรณาการกับวชิาอื,นๆได ้เช่น วชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีกจิกรรมชมุนุม กจิกรรมประกวดสิ,งประดษิฐ ์และการจัด
คา่ยวทิยาศาสตร ์เป็นตน้ 

• สามารถสอนเสรมิใหก้ับนักเรยีนที,สนใจนอกเวลาสอนในชั Aนเรยีน ซึ,ง
การออกแบบบนโปรแกมบอรด์ KidBright เป็นสิ,งที,แปลกใหมส่ําหรับ
นักเรยีน ทําใหช้ว่ยกระตุน้สนใจและอยากเรยีนรู ้

ความคดิเห็นของครใูนการสง่เสรมิการเรยีนการสอนดว้ย
โปรแกรมมิ,งดว้ยบอรด์ KidBright
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โครงการสง่เสรมิการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์
สําหรับนักเรยีนตาบอด

• มลูนธิฯิ สนับสนุนนักเรยีนตาบอดเขา้ร่วมโครงการสง่เสรมิการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรสํ์าหรับนักเรยีนตา
บอดมาตั Aงแต่ปี 2549 รวม 13 คน มนัีกเรียนลาออกระหว่างศกึษาในชั Aนมัธยมศกึษาตอนปลาย 1 คน ลาออกเมื,อจบชั Aน
มธัยมศกึษาตอนปลาย 6 คนเพื,อเรยีนตอ่ในสาขาอื,น และลาออกขณะเรยีนชั Aนปีที, 4 อกี 1 คน คงเหลอืสนับสนุนอยา่งตอ่เนื,อง 
5 คน  ปัจจุบันสําเร็จการศกึษาแลว้ 4 คน และกําลังศกึษาอยู่ในระดับมหาวทิยาลัย 1 คน สพฐ. ขยายผลการรับนักศกึษาตา
บอดเขา้เรยีนสายวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรใ์นระดบัชั Aนมธัยมศกึษาตอนปลายเพิ,มขึAน อกี 6 คน  

นายเทอดเกยีรต ิบญุเที,ยง: ผูช้ว่ยปฏบัิตงิานวจัิย 
ศนูยว์จัิยเทคโนโลยสี ิ,งอํานวยความสะดวกและเครื,องมอืแพทย ์
ทมีวจัิยเทคโนโลยทีี,ทกุคนเขา้ถงึและสิ,งอํานวยความสะดวก 
สวทช.

นายวสนัต ์แปงปวนจ:ู ผูช้ว่ยปฏบัิตงิานวจัิย 
ศนูยว์จัิยเทคโนโลยสี ิ,งอํานวยความสะดวกและเครื,องมอืแพทย ์
ทมีวจัิยเทคโนโลยทีี,ทกุคนเขา้ถงึและสิ,งอํานวยความสะดวก 
สวทช.

นายจักกรชิ ดวงแป้น: ผูช้ว่ยปฏบัิตงิานวจัิย 
ศนูยว์จัิยเทคโนโลยสี ิ,งอํานวยความสะดวกและเครื,องมอืแพทย ์
ทมีวจัิยเทคโนโลยทีี,ทกุคนเขา้ถงึและสิ,งอํานวยความสะดวก 
สวทช.

นายณัฐพนธ ์เลื,อนแป้น: ประกอบอาชพีอสิระ รับงานเกี,ยวกับ
ระบบคอมพวิเตอรเ์ป็นครัAงๆ และชว่ยครอบครัวทําธรุกจิที,พัก
ตากอากาศที, จ.พัทลงุ ซึ,งกําลังดําเนนิการปรับปรงุสถานที,

นักศกึษาที,สําเร็จการศกึษาจํานวน 5 คน นักศกึษา/นักเรยีนตาบอดที,กําลงัศกึษา 5 คน

นายณัชพล การววิฒัน ์จบการศกึษาระดับชั Aนมัธยม 
ศกึษาตอนปลายจากโรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลัย
ปีการศกึษา 2561 จะเขา้ศกึษาตอ่ในสถาบัน
เทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส.มารสิา เพ็งพนิ ปัจจบัุนกําลังศกึษาในระดับชั Aน
มัธยมศกึษาปีที, 5 ณ โรงเรยีนโยธนิบรูณะเพชรบรุ ี
จ.เพชรบรุี

นายเจษฎาพร สงิหช์า ปัจจบัุนผา่นสอบคัดเลอืกเขา้
เรยีนในระดับชั Aนมัธยม ศกึษาปีที, 4 ณ โรงเรยีนสนัติ
ราษฎรว์ทิยาลัย

นายจริวฒัน ์ศริพิาสาร ปัจจบัุนกําลังศกึษาใน
ระดับชั Aนมัธยมศกึษาปีที, 4 ณ โรงเรยีนเขายอ้ยวทิยา 
จ.เพชรบรุี

นายปวนิท ์เปี,ยมไทย นักศกึษาชั Aนปีที, 3 
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

นายอษิวตั บัลลพว์านชิ: ผูช้ว่ยปฏบัิตงิานวจัิย 
ศนูยว์จัิยเทคโนโลยสี ิ,งอํานวยความสะดวกและเครื,องมอืแพทย ์
ทมีวจัิยเทคโนโลยทีี,ทกุคนเขา้ถงึและสิ,งอํานวยความสะดวก 
สวทช.
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ความกา้วหนา้: นายปวนิท ์สามารถเรยีนรูห้ลักการทางวศิวกรรมศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยตีา่งๆไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยคณะมกีารจัดทําสื,อ
ใหน้ายปวนิทเ์ขา้ใจและสามารถทํากจิกรรมการเรยีนไดม้ากขึAน และกอ่น
เริ,มภาคการศกึษาใหม ่หากนายปวนิทม์เีรยีนนอกคณะฯ  ผูป้ระสานงาน
ของคณะวศิวกรรมศาสตรจ์ะประสานงานใหก้อ่นทกุครัAง 

ในชว่งปิดภาคเรยีน นายปวนิทม์แีผนการฝึกงานตามที,คณะ
วศิวกรรมศาสตรกํ์าหนด ซึ,งไดย้ื,นเรื,องที,คณะวทิยาการสารสนเทศ
สถาบันวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ญี,ปุ่ น (Japan Advance 
Institute of Science and Technology) มรีะยะการฝึกงานชว่งเดอืน
มถินุายน - กรกฎาคม 2562  ขณะนีAกําลังรอการตอบรับจากสถาบันฯ

นายปวนิท ์เปี,ยมไทย

นักศกึษาที,กําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมหาวทิยาลยัจํานวน 1 คน

ปัจจบุนัจบการศกึษาระดับชั Aนมัธยมศกึษาตอนปลาย  จากโรงเรยีน
สนัตริาษฎรว์ทิยาลัย กรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2561 ดว้ยเกรด
เฉลี,ยสะสม 3.48 

นายณัชพล การววิัฒน ์

นักเรยีนที,กําลงัศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา จํานวน 1 คน

นักศกึษาชั Aนปีที, 3 สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
เกรดเฉลี,ยสะสม:  3.84 (1/2561)

ชั Aนปีที, 1 ชั Aนปีที, 2 ชั Aนปีที, 3

ภาคเรยีนที, 
1 ภาคเรยีนที, 2 ภาคเรยีนที, 

1
ภาคเรยีนที, 

2
ภาคเรยีนที, 

1

3.56 3.76 4.00 3.81 4.00

• นายณัชพลมคีวามสนใจวชิาคณติศาสตรแ์ละคอมพวิเตอรม์าตั Aงแตเ่ด็ก 
เมื,อเรยีนชั Aน ม.5 ไดรั้บการคัดเลอืกเป็น1 ใน 8 คน เพื,อเขา้รว่มการ
ความทา้ทายทางเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสากล ประจําปี 2560 
(2017 global it challenge for youth with disability) ที,กรงุฮานอย
ประเทศเวยีดนาม และเขา้รว่มแขง่ขันในโครงการสง่เสรมิโอลมิปิก
วชิาการและพัฒนามาตรฐานวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรศ์กึษา (สอวน.)

• นายณัชพลสนใจศกึษาตอ่ในสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ปัจจบัุน
ไดรั้บการตอบรับจาก สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร (SIIT) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ในปีการศกึษา 2562

มธัยมศกึษาปีที, 1 มธัยมศกึษาปีที, 2 มธัยมศกึษาปีที, 3

ภาคเรยีนที, 
1

ภาคเรยีนที, 
2

ภาคเรยีนที, 
1

ภาคเรยีนที, 
2

ภาคเรยีนที, 
1

ภาคเรยีนที, 
2

3.55 3.74 3.21 3.32 3.46 3.10

โครงการสง่เสรมิการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์
สําหรับนักเรยีนตาบอด (ตอ่)
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คา่ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สําหรับนักเรยีนที,มคีวามบกพรอ่งทางการเห็นครัAงที, 11 ประจําปี 2561

• มลูนธิฯิ รว่มกบัสํานักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ สพฐ. และ 
องคก์ารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.) จัดคา่ย
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสํีาหรับนักเรยีนที,มคีวามบกพรอ่ง
ทางการเห็น ครั Aงที, 11 ระหวา่งวนัที, 3 – 6 ส.ค. 2561 ณ อพวช. 
มคีร ูจํานวน 25 คน และนักเรยีนจํานวน 42 คน รวม 67 คน เขา้
รว่มกจิกรรม จากโรงเรยีนสอนคนตาบอดและโรงเรยีนเรยีนรว่ม
จํานวน 15 โรงเรยีน ซึ,งไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานบรหิารการศกึษาพเิศษ สพฐ.

กจิกรรมที,จัดในคา่ยฯ ครัAงนีAมกีจิกรรมวทิยาศาสตร ์จํานวน 5 กจิกรรม ไดแ้ก ่กจิกรรมเรยีนรูว้ทิยผ์า่นเสยีงดนตร ีกจิกรรม World Plant กจิกรรมเสยีงแยกสกีับ
เคมหีรรษา กจิกรรมถว่ง ดลุ หมนุ กลิAง และกจิกรรมหยบิๆจับ  ๆโดยกจิกรรมที,จัดขึAนจะสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นวชิาฟิกส ์เคม ีชวีวทิยา และคณติศาสตร ์เพื,อ
สง่เสรมิและเปิดโอกาสในการเรยีนรูใ้หก้ับนักเรยีนตาบอดที,สนใจจะศกึษาตอ่สายวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรต์อ่ไป

กจิกรรมเรยีนรูว้ทิยผ์า่น
เสยีงดนตรจีากการใชเ้ครื,องแกว้

พธิเีปิดคา่ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยฯี ครั Aงที,  11

กจิกรรม World Plant เกี,ยวกับ
ความหลากหลายทางชวีภาพ

กจิกรรมถว่ง ดลุ หมนุ กลิAง เป็น
การเรยีนรูเ้รื,องศนูยก์ารมวล

กจิกรรมเสยีงแยกสกีับเคมหีรรษา 
เชน่ การทดลองโลหะและกรด

ผลการประเมนิ

• คณุครไูดใ้หค้วามเห็นวา่เด็กมคีวามสนใจทกุกจิกรรม เพราะวทิยากรสอนและใหค้วามรูไ้ดด้ ีสนุกสนานมาก ไดรั้บความรูเ้พิ,มเตมิสําหรับการเรยีน
การสอนวทิยาศาสตรม์ากขึAน ควรเพิ,มกจิกรรมใหห้ลากหลาย ใหม้คีวามบันเทงิใหม้ากกวา่นีA ควรจัดกจิกรรมดีๆ  แบบนีAตลอดไป

• นักเรยีนไดใ้หค้วามเห็นวา่อยากใหจั้ดคา่ยฯ ตอ่ไปเรื,อยๆ และเพิ,มจํานวนวนัในการเขา้คา่ย ใหม้คีา่ยกจิกรรมของ ม.ปลาย รว่มดว้ย บรรยากาศด ีกจิกรรม
สนุก ไดม้ติรภาพที,ดจีากเพื,อน พี, และคณะวทิยากร มคีวามสขุ ไดรั้บการดแูลเอาใจใสอ่ยา่งด ีไดรั้บความรูเ้กี,ยวกับวทิยาศาสตรม์ากขึAน สามารถนํา
ความรูท้ี,ไดไ้ปใชใ้นชวีติประจําวนั
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1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

เร ื#องที# ๑๘.
โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื#อเด็กป่วยในโรงพยาบาล 
ตามพระราชดาํรสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

(ประจําปี ๒๕๖๑)

๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

2การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

วตัถปุระสงค์
 สง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูข้องเด็กเจ็บป่วยใน 

รพ. ใหไ้ดร้บัโอกาสการศกึษาตอ่เนื#องและ
เทา่เทยีมผา่นสื#อเทคโนโลยสีารสนเทศที#ได้
มาตรฐาน

 พฒันาศกัยภาพบคุลากรการแพทยแ์ละครู
ใหม้ทีกัษะในการดแูลเด็กเจ็บป่วยใน
โรงพยาบาล

 ขยายและเพิ#มเครอืขา่ยสถานพยาบาลโดย
ความรว่มมอืแบบบรูณาการจากภาคสว่น
ตา่ง ๆ

โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื#อ
เด็กป่วยในโรงพยาบาล

กรมการแพทย,์ สพฐ, สวทช. และมลูนธิไิอที
ตามพระราชดาํรฯิ ลงนาม MoU 

(เมื�อวันที� 24 กรกฎาคม 2560 รร.มริาเคลิแกรนด ์กทม.)
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3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ผลการดาํเนนิงานปี 2561

จํานวนเด็กป่วย (คน) จํานวนรบับรกิาร (คร ัHง) เฉลี#ย (คร ัHง/คน)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561

33,419 33,669 103,250 116,498 3.09 3.22

สว่นใหญเ่ด็กป่วยที�มารับบรกิาร ป่วยดว้ยโรคอื�นๆ /โรคทั�วไป 16,180 คน รองลงมาคอื โรคเลอืดและมะเร็งโลหติ 10,485 คน 
และอนัดบัที�สามคอื โรคมะเร็ง 2,427 คน (ซึ�งสดัสว่นของเด็กป่วยที�มารับบรกิาร เมื�อจําแนกรายโรคแลว้ ไมต่า่งจากปีที�ผา่นมา)

ในปี 2561 มเีด็กที�มาใชบ้รกิารทั Aงหมด 33,669 คน

ปี 2561 เด็กป่วยที�มาใชบ้รกิารซึ�งอายถุงึเกณฑเ์ขา้โรงเรยีน
28,352 คน

เด็กป่วยที�อายยุงัไม่
ถงึเกณฑเ์ขา้โรงเรยีน

(คน)พ.ศ.
กลับเขา้ระบบ 

รร.ปกติ
(คน)

กศน. (คน) ไมไ่ดเ้ขา้
เรยีน (คน)

พักการเรยีน 
(คน)

2560 25,791
(91%)

224
(1%)

1,376 
(5%)

961
(3%) 5,067

2561 30,302
(92.78%)

337
(1.03%)

1,347
(4.12%)

673
(2.06%) 1,010

จํานวนเด็กป่วยที�กลบัสูร่ะบบการศกึษา สดัสว่นของเด็กป่วยที�มารับบรกิาร 
จําแนกรายโรคปี 2561

ปี 2562 ม ีรพ.ที#เขา้รว่มโครงการจํานวน 60 แหง่ ใน 54 
จงัหวดั (เพิ#มจากปี 2561 จํานวน 12 แหง่)

ปี 2561 มโีรงพยาบาลสมคัรเขา้รว่มโครงการเพิ#มอกี 
8 แหง่ รวมเป็น 48 แหง่ ใน 43 จงัหวดั

4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

สถาบันสขุภาพเด็กฯ รว่มกับ มลูนธิไิอ
ทตีามพระราชดํารฯิ, ศนูยก์ารศกึษา
พเิศษสว่นกลาง, สํานักบรหิารงาน
การศกึษาพเิศษ, สํานักงาน กศน. 
กระทรวงศกึษาธกิาร ตรวจเยี�ยมและ
นเิทศการดําเนนิงานของ รพ.ใหม่ 8 
แหง่ และ รพ.เดมิ 4 แหง่ รวม 12 
แหง่

นเิทศ / ตรวจเยี#ยม / ตดิตามการดาํเนนิงานของ
โรงพยาบาลในโครงการ รวม 13 แหง่

ผลการดาํเนนิงานปี 2561

สิ#งที#พบจากการตรวจเยี#ยม
• โรงพยาบาลที�เขา้ใหมท่กุแหง่ไดรั้บการสนับสนุนจากผูบ้รหิาร มี

การมอบหมายแพทย/์พยาบาลผูรั้บผดิชอบที�ชดัเจน 
• โรงพยาบาลเขา้ใหมท่กุแหง่ คอ่นขา้งมคีวามพรอ้ม มี

คอมพวิเตอร ์และแท็บเล็ต สําหรับการเรยีนการสอน
• โรงพยาบาลเขา้ใหมบ่างแหง่ไมม่ปีระสบการณ์การประสานงาน

กับหน่วยงานในพืAนที� เชน่ กศน.  โรงเรยีนในพืAนที� คณะทํางาน
จงึใหคํ้าแนะนําในการประสานงานกับหน่วยงานดา้นการศกึษาใน
พืAนที�

ปัจจัยความสําเร็จในการดําเนนิโครงการ

1. ความรว่มมอืกันของภาคสว่นตา่งๆ ทัAงสว่นกลางและภมูภิาค 
เชน่ หน่วยงานระดับกระทรวง 3 กระทรวง รพ. ศนูยก์ารศกึษา
พเิศษ กศน. และองคก์รเอกชนในพืAนที�

2. ผูบ้รหิารและบคุลากรที�มคีวามมุง่มั�น พัฒนาคณุภาพชวีติของ
เด็กป่วย ทัAงคร ูแพทย ์พยาบาล และทมีสหวชิาชพี

ปัญหาอปุสรรคในการดําเนนิโครงการ

1. บางโรงพยาบาลมคีรนูอ้ยกวา่มาตรฐานที�กําหนด (3 คน) ซึ�ง
สํานักงานการศกึษาพเิศษอยูร่ะหวา่งการเสนอของบประมาณ 
เพื�อเพิ�มอัตราครใูน รพ.

2. มกีารหมนุเวยีนครผููส้อนในโรงพยาบาลทําใหเ้กดิความไม่
ตอ่เนื�อง เนื�องจากครใูนโรงพยาบาลยา้ยกลับไปทํางานในศนูย์
การศกึษาพเิศษ หรอืลาออก 

ปี 2562 ม ีรพ.ที�เขา้รว่มโครงการจํานวน 60 แหง่ ใน 
54 จังหวัด (เพิ�มจากปี 2561 จํานวน 12 แหง่)

โรงพยาบาลที�สมคัรเขา้ใหมใ่นปี พ.ศ. 
2561 จํานวน 8 แหง่ ไดแ้ก ่
(1) รพ.เพชรบรูณ์ (2) รพ.อา่งทอง 
(3) รพ.พระปกเกลา้ (4) รพ.ลําปาง 
(5) รพ.ลําพนู (6) รพ.น่าน (7) รพ.ปทมุธาน ี
(8) รพ.พัทลงุ 

ปี 2561 มโีรงพยาบาลในเครอืขา่ย
ทั Aงหมด 48 แหง่ใน 43 จังหวัด
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5การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

เด็กหญงิสมุณฑา ทับอิ�ม อาย ุ14 ปี กําลังศกึษาระดับชั Aน ม.2  ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลอืดขาว 
ไดรั้บการรักษาโดยการใหเ้คมบํีาบัดตอ่เนื�อง หลังจากใหเ้คมบํีาบัดตอ้งหยดุเรยีนบอ่ยครัAง เพื�อ
ป้องกนัการตดิเชืAอโรคแทรกซอ้นที�โรงเรยีน ครทูี�ศนูยก์ารเรยีนในโรงพยาบาลแนะนําใหเ้รยีน กศน. 
จงึเขา้เรยีนตอ่เนื�องจนสําเร็จระดับชั Aน ม.6 ระหวา่งรับการรักษาโรคมะเร็ง มภีาวะแทรกซอ้นตดิเชืAอ
ราที�สมอง มอีาการชกั สแกนสมองพบวา่มกีอ้นเนืAออยูท่ี�สมอง ไดรั้บการผา่ตัดที�สถาบันประสาท
วทิยา คา่รักษาและคา่ยาสงูมาก จงึไดเ้ขา้เป็นคนไขใ้นพระราชปูถัมถข์องสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิPฯ 

ปัจจบุันอาการก็ดขีึAนก็มาก ปัจจบุันเปิดรา้นไปรษณียเ์ป็นรา้นของตัวเองที�บา้น

กรณีศกึษาเด็กหญงิสมุณฑา ทบัอิ#ม
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1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒

เร ื#องที# ๑๙.
โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื#อพฒันาผูต้อ้งขงั

ตามพระราชดาํรสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ประจาํปี ๒๕๖๑

รายงานเมื	อ
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

2การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื#อพฒันาผูต้อ้งขงั

ตั �งแตปี่ พ.ศ. 2540 เริ	มดําเนนิโครงการจากเรอืนจํา/ทณัฑสถาน
นํารอ่ง 4 แหง่ ในปี พ.ศ. 2546 กรมราชทัณฑพ์จิารณาคดัเลอืก
เรอืนจํา/ทัณฑสถาน 21 แหง่ เพื	อขยายผลการดําเนนิงาน ทําให ้
มเีรอืนจํา/ทัณฑสถานที	เขา้รว่มโครงการ จํานวน 25 แหง่

การจดัการศกึษาดา้นคอมพวิเตอรเ์พื#อพฒันาผูต้อ้งขงั 
กรมราชทัณฑ ์จัดการศกึษาดา้นคอมพวิเตอรใ์หแ้กผู่ต้อ้งขงัในเรอืนจํา/ทณัฑสถาน
เพิ	มกวา่ 83 แหง่ รวมเป็น 108 แหง่ จัดการศกึษาตามความสนใจและศกัยภาพผูเ้รยีน

ปี 2561 มผีูต้อ้งขงัสําเร็จหลกัสตูร  5,605 คน 
• วชิาชพีระยะสั �น สาขาคอมพวิเตอร์ 3,173 คน
• หลกัสตูรอาชวีศกึษา 1,432 คน

ปี 2550 - 2561 มผีูต้อ้งขงัสําเร็จหลกัสตูร 43,638 คน 
• วชิาชพีระยะสั �น สาขาคอมพวิเตอร์ 20,137 คน
• หลกัสตูรอาชวีศกึษา 22,501 คน

หลกัสตูรระยะสั �น-ระยะยาว (วชิาชพีคอมพวิเตอร)์
และ หลกัสตูรอาชวีศกึษา (ระดบั ปวช.-ปวส.)

ระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ปีการศกึษา 2551 –2561 มผีูต้อ้งขงัจบปรญิญาตรหีลกัสตูรนี�
จํานวน 61 คน โดยปี 2561 ไมม่ผีูสํ้าเร็จการศกึษา ป.ตรี

รายไดท้ี	เกดิจากการใชค้วามรูด้า้นคอมพวิเตอรข์องผูต้อ้งขงั

รายไดปี้ 2545 – 2561  
รวมเป็นเงนิ 65,009,849 บาท

รายไดปี้ 2561 
เป็นเงนิ 11,986,498 บาท

ปี 2561 มผีูต้อ้งขงัลงทะเบยีนเรยีน
หลักสตูรนี�เป็นจํานวนมาก (78 คน, 
31 แหง่) เนื	องจากกรมราชทัณฑม์ี
นโยบายสง่เสรมิใหผู้ต้อ้งขงัเรยีน 
หลักสตูรนี� โดยใหจั้ดหาคอมพวิเตอร์
เพื	อใชใ้นการเรยีนใหแ้กผู่ต้อ้งขงัได ้
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จํานวนผูต้อ้งขังที	จบ หลักสตูรวชิาชพีระยะสั �น (คน) จํานวนผูต้อ้งขังที	จบ หลักสตูรปวช./ปวส. (คน) จํานวนรวมผูต้อ้งขัง

ปี 2561 มผีูต้อ้งขงัสําเร็จหลักสตูร  5,605 คน 
• วชิาชพีระยะสั �น สาขาคอมพวิเตอร์ 3,173 คน
• หลักสตูรอาชวีศกึษา 1,432 คน

ปี 2550 - 2561 มผีูต้อ้งขงัสําเร็จหลักสตูร  43,638 คน 
• วชิาชพีระยะสั �น สาขาคอมพวิเตอร์ 20,137 คน
• หลักสตูรอาชวีศกึษา 22,501 คน

แผนภมูเิปรยีบเทยีบจํานวนผูศ้กึษาวชิาชพีคอมพวิเตอร ์และการศกึษา
ระดบัอาชวีศกึษา(ปวช./ปวส.)

ของเรอืนจํา/ทณัฑสถาน 108 แหง่ต ัBงแตปี่ 2550 – 2561

หมายเหตุ
• หลักสตูรวชิาชพีคอมพวิเตอรใ์ชร้ะยะเวลาในการอบรมตั �งแต ่15-100ชั	วโมง (หลักสตูรในแตล่ะเรอืนจํา/ทัณฑสถานแตกตา่งกัน เชน่ การซอ่มเครื	องคอมพวิเตอร,์ การใชง้าน

โปรแกรม Excel, การใชง้านโปรแกรม Word, คอมพวิเตอรก์ราฟิก, การใชค้อมพวิเตอรใ์นชวีติประจําวัน
• หลักสตูรอาชวีศกึษา (ปวช. ปวส.) ดา้นคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก ่สาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ, สาขาชา่งเทคนคิคอมพวิเตอร,์ สาขาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์
• หลักสตูรอาชวีศกึษา (ปวช. ปวส.) สาขาที	มวีชิาคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก ่ปวช.สาขาชา่งกอ่สรา้ง (วชิาคอมพวิเตอรเ์พื	องานอาชพี, วชิาเขยีนแบบกอ่สรา้งดว้ยคอมพวิเตอร)์, ปวช.

สาขาชา่งยนต ์(วชิาคอมพวิเตอรเ์พื	องานอาชพี) และ ปวส.สาขาเทคนคิกอ่สรา้ง (วชิาโปรแกรมสําเร็จรปูในงานอาชพี, เขยีนแบบกอ่สรา้งดว้ยคอมพวิเตอร)์

4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีแขนงวชิาเทคโนโลยแีละการสื	อสาร วชิาเอกเทคโนโลยี
สารสนเทศธรุกจิ เป็นหลกัสตูรคอ่นขา้งยาก ทําใหผู้ต้อ้งขงัที	ลงทะเบยีนเรยีนแลว้ไมส่ามารถเรยีนตอ่ไดจ้นจบหลกัสตูร 
ตั �งแตปี่การศกึษา 2551 – ปัจจบุนั (ปีการศกึษา 2561) มผีูต้อ้งขงัที	สําเร็จการศกึษาปรญิญาตรหีลกัสตูรนี� จํานวน 61 คน
ปีการศกึษา 2561 ไมม่ผีูต้อ้งขงัสําเร็จการศกึษาในหลกัสตูรนี� 

 ในปี 2561 มผีูต้อ้งขงัลงทะเบยีนเรยีนหลกัสตูรนี�เป็นจํานวนมาก (78 คน, 31 แหง่) เนื	องจากกรมราชทัณฑม์นีโยบาย
สง่เสรมิใหผู้ต้อ้งขงัที	ลงทะเบยีนเรยีน มสธ.หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยนีี� ใหจั้ดหา
คอมพวิเตอรเ์พื	อใชใ้นการเรยีนใหแ้กผู่ต้อ้งขงัได ้ตามบนัทกึเรื	อง แนวทางปฏบิตัขิองกรมราชทณัฑเ์กี	ยวกบัการใหผู้ต้อ้งขงั
เขา้รับการศกึษาระดบัอดุมศกึษา (มสธ) ลงวันที	 17 ตลุาคม 2561)

ผูต้อ้งขงัที#สําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีวชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศธรุกจิ

(ปีการศกึษา 2551 – 2561)

 เรอืนจํา/ทัณฑสถาน ปีการศกึษา 2551-2556 ปีการศกึษา 2557 ปีการศกึษา 2558 ปี 2559 ปีการศกึษา 2560 ปี 2561 รวม
ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ

1 ทัณฯ บําบดัพเิศษกลาง 15 - - - - - ไมม่ี
ผูต้อ้งขงั
จบการ
ศกึษา

ในสาขา
วชิานี�

1 - ไมม่ี
ผูต้อ้งขงั
จบการ
ศกึษา

ในสาขา
วชิานี�

16

2 ทัณฑสถานหญงิกลาง - 12 - 1 - - - - 13

3 เรอืนจํากลางคลองเปรม 22 - 1 - - - 1 - 24

4 ทัณฑสถานนครราชสมีา - 1 - - - 1

5 รจ.กลางนครศรธีรรมราช 1 - - - - - - - 1

6 เรอืนจํากลางสงขลา 1 - - - - - - - 1

7 เรอืนจําอําเภอนางรอง 2 - - - - - - - 2

8 เรอืนจําจังหวดัลําพนู - - - - 1 - - - 1

9 เรอืนจํากลางพษิณุโลก - - - - 1 - - - 1

10 เรอืนจําอดุรธานี - - - - - - 1 - 1

 รวมทั�งสิ�น 41 13 1 1 2 - 0 3 - 61

(ที	มา : http://br.correct.go.th (สํานักพัฒนาพฤตนิสิยั กรมราชทัณฑ)์) ขอ้มลู ณ วนัที	 1 มนีาคม 2562)
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ตัวอยา่งรายไดใ้นปี 2561 ที	เกดิจากการรับจา้งทํางานหลงัจากไดรั้บความรูจ้ากโครงการในพระราชดํารฯิ ไดแ้ก ่ทัณฑสถานหญงิกลางมรีายไดจ้ากการจัดทํา
หนังสอืเสยีงเดซเีกี	ยวกบักฏหมายและสทิธมินุษยชนใหแ้ก ่สวทช. จํานวน 63 เลม่ (เป็นเงนิ 294,390 บาท), จัดทําหนังสอือเิล็กทรอนกิสส์ารานุกรมไทย 
EPUB3 จํานวน 9 เลม่ (เป็นเงนิ 40,000 บาท), จัดทําหนังสอืเสยีงเดซี	 ใหแ้กส่มาคมคนตาบอดฯ (เป็นเงนิ 63,729 บาท) รับจา้งสแกนหนังสอืเกา่จาก
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(เป็นเงนิจํานวน 181,000) และ รายไดจ้ากการทําการต์นูอนเิมชั	น สมดุไดอารี	 การด์ กระดาษเขยีนจดหมาย (เป็นเงนิ 991,490 บาท)

รายไดท้ี#เกดิจากการใชค้วามรูด้า้นคอมพวิเตอรข์องผูต้อ้งขงั

 รายไดปี้ 2545 – 2561 รวมเป็นเงนิ 64,009,849 บาท
 รายไดปี้ 2561 เป็นเงนิ 11,768,664 บาท

6การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

การพฒันาทกัษะดา้นคอมพวิเตอรใ์หแ้กผู่ต้อ้งขงั (ทณัฑสถานหญงิกลาง)

1. การจดัทําหนงัสอืสารานกุรมไทยฉบบัเยาวชน ในรปูแบบหนงัสอือเิล็กทรอนกิส ์EPUB3

 ปี 2560 มลูนธิฯิ รว่มกบั เนคเทค สวทช. จัดทํา “หนังสอืสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เป็นหนังสอือเิล็กทรอนกิสม์าตรฐาน 
EPUB3” จํานวน 43 เลม่ (ฉบบัเยาวชนฯ 41 เลม่, และฉบบัพเิศษ 2 เลม่) เพื	อเผยแพรบ่น
คลงัหนังสอืของหอ้งสมดุดจิทิลัพระราชทาน โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ 
เพื	อใหเ้ป็นประโยชนต์อ่คนทกุกลุม่ที	มคีวามตอ้งการแตกตา่งกนั ใหส้ามารถเขา้ถงึหนังสอื
ที	มคีณุคา่นี�อยา่งเทา่เทยีมกนั 

ผลการดาํเนนิงานปี 2561 :

1. ทัณฑสถานหญงิกลาง ไดจั้ดทําหนังสอืสารานุกรมไทยฯ 
จํานวน 9 เลม่ (เลม่ที	 31 – 39) เป็นหนังสอือเิล็กทรอนกิส์
มาตรฐาน EPUB3 แบบ Fixed layout

2. มรีายไดจ้ากการจัดทําที	ไดรั้บจากมลูนธิฯิ เป็นเงนิ  40,000 บาท 
โดยทัณฑสถานหญงิกลางคดิคา่ตอบแทนในอตัราการจัดทําเป็น
ชั	วโมงเสยีง ชั	วโมงละ 200 บาท

แผนดาํเนนิงานปี 2562 : ทัณฑสถานหญงิกลางจะจัดทําหนังสอื
สารานุกรมไทยฯ เป็นหนังสอือเิล็กทรอนกิส ์EPUB3 จํานวน 8 เลม่ 
(เลม่ที	 31 – 39)ตวัอยา่งหนังสอือเิล็กทรอนกิสร์ะบบเดซแีละ EPUB3 

ที	นําขึ�นคลังทรัพยากรการศกึษา OER

ผูต้อ้งขงัรับงานจาก สวทช. ในการจัดทําหนังสอืเกี	ยวกบักฏหมายและสทิธมินุษยชนของสํานักงานศาลปกครอง กรมคุม้ครอง
สทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม และสํานักงานอยัการสงูสดุ ในรปูแบบหนังสอืหนังสอืเสยีงอเิล็กทรอนกิสร์ะบบเดซ ี
จํานวน 31 เลม่ และรปูแบบหนังสอือเิล็กทรอนกิส ์EPUB3 แบบ Reflowable จํานวน 32 เลม่ รวมทั �งสิ�น 63 เลม่ และ
มรีายไดจ้ากการจัดทําหนังสอืนี� เป็นเงนิ 294,390 บาท 
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การพฒันาทกัษะดา้นคอมพวิเตอรใ์หแ้กผู่ต้อ้งขงั (ทณัฑสถานบาํบดัพเิศษหญงิ)

2. การพฒันาผูต้อ้งขงัใหม้ทีกัษะในการถอดความเสยีง

 เมื	อกนัยายน 2561 นางสาววนัทนยี ์พันธชาต ิพรอ้มนักวจัิยเนคเทค ไดป้ระชมุกบั
นางทวิาภา รักสตัย ์ผูอํ้านวยการทัณฑสถานบําบดัพเิศษหญงิ เพื	อหารอืการจัดทํา
โครงการฝึกถอดความเสยีงพดู เพื	อพัฒนาทกัษะดา้นการถอดความเสยีงพดูแก่
ผูต้อ้งขงั และรับงานเป็นวชิาชพีในทนัฑสถานอกีอาชพีหนึ	ง 

 ในระยะเริ	มตน้มผีูต้อ้งขงัที	ผา่นการคดัเลอืกและเขา้รว่มโครงการแลว้จํานวน 10 คน 
ในระยะตอ่ไปทัณฑสถานบําบดัพเิศษหญงิจะเป็นศนูยก์ลางในการฝึกวชิาชพีนี�ตอ่ไป 
โดยจะรับผูต้อ้งขงัมาจากเรอืนจําอื	นๆ ที	สนใจจะฝึกวชิาชพีนี�ดว้ย

ผลการดาํเนนิงานปี 2561 :

 นักวจัิยเนคเทค และมลูนธิฯิ ไดว้างแผนการฝึกผูต้อ้งขงั ม ี3 ระยะคอื
- ระยะ 1 ทดสอบการพมิพส์มัผัสตามตวัอกัษรบนหนา้จอ ผา่นโปรแกรม RevivaType
- ระยะ 2 การทดสอบการสะกดคําในภาษาไทย
- ระยะ 3 การทดสอบการพมิพถ์อดความเสยีงพดู

 หลงัจากนั�น จะคดัเลอืกผูต้อ้งขงัที	ผา่นการทดสอบ เพื	อมารับงานจาก สวทช. ซึ	ง
ผูต้อ้งขงัที	ผา่นการฝึกทักษะนี� จะสามารถพัฒนาเป็นอาชพีอกีอาชพีหนึ	งหลงัพน้โทษ

 ขณะนี� ทัณฑสถานบําบดัพเิศษหญงิไดฝึ้กเป็นเวลา 3 เดอืน และคดัเลอืกผูต้อ้งขงั
เขา้รว่มโครงการฝึกถอดความเสยีงพดูจํานวน 10 คน

 มลูนธิฯิ ไดจั้ดหาคอมพวิเตอร ์10 เครื	อง พรอ้มโตะ๊เกา้อี� ใหผู้ต้อ้งขงัไดใ้ชฝึ้กวชิาชพี
สําหรับการถอดความเสยีงพดูดว้ย

เนคเทค สวทช. ไดพ้ัฒนา “ระบบถอดความเสยีงพดูแบบทนัตอ่เวลาผา่นระบบสื	อสาร
ทางไกล” ซึ	งจะชว่ยแปลงเสยีงพดูใหเ้ป็นขอ้ความ โดยจะตอ้งมเีจา้หนา้ที	มทีกัษะในการ
ถอดความเสยีง มาทําหนา้ที	ถอดความเสยีงพดูแบบทันตอ่เวลาผา่นระบบสื	อสารทางไกล 
ทั �งนี� เพื	อรองรับงานถอดความเสยีงรายการโทรทศันท์ี	จะตอ้งมคํีาบรรยายแทนเสยีงแบบ
เปิด/ปิดได ้(ตามประกาศ กสทช.)

8การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

การพฒันาทกัษะดา้นคอมพวิเตอรใ์หแ้กผู่ต้อ้งขงั 
(ทณัฑสถานหญงิกลาง, ทณัฑสถานวยัหนุม่กลาง)

 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางตอ้งการพฒันาทักษะ
ในการสรา้งสื	อ Infographic ใหแ้กผู่ต้อ้งขงั 

 มลูนธิฯิ จัดอบรม “การสรา้งสื	อ InfoGraphic” 
ใหผู้ต้อ้งขงั 40 คน หลงัการอบรมผูต้อ้งขงั
สรา้งสื	อตา่งๆ ของทัณฑสถานได ้เชน่ 
คูม่อืปฏบิตัติวัของผูต้อ้งขงัในเรอืนจํา 
วธิปีฏบิตัตินเมื	อใชห้อ้งสมดุ

5. ผูต้อ้งขงัพน้โทษแลว้ประกอบอาชพีไอที

ปี 2561 มผีูต้อ้งขงัที	พน้โทษแลว้ประกอบอาชพี
เกี	ยวกบัไอท ีโดยทํางานในสํานักงานหรอื
รับจา้ง (แจง้อยา่งไมเ่ป็นทางการ) ดงันี�

ทัณฑสถาน/เรอืนจํา จํานวน (คน)
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 6

เรอืนจํากลางชลบรุี 2

3. การจดัทาํสญัรปูชว่ยสื#อสารประกอบแอปพลเิคชนัชว่ยสื#อสาร A-Speak 
(ทณัฑสถานหญงิกลาง กรงุเทพฯ)

 ผูต้อ้งขงัไดรั้บงาน โครงการ “การพัฒนาแอปพลเิคชนัชว่ยสื	อสารสําหรับผูท้ี	มี
ความบกพรอ่งในการสื	อสาร (A-Speak: All can speak)” จาก เนคเทค สวทช. 
ซึ	งไดรั้บทนุสนับสนุนจากกองทนุสง่เสรมิและพฒันาการศกึษาสําหรับคนพกิาร 
สํานักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ สพฐ.

 A-Speak เป็นเครื	องมอืที	ชว่ยใหผู้ท้ี	มคีวามบกพรอ่งในการสื	อสารสามารถแสดง
ความตอ้งการในการสื	อสารผา่นสญัรปูและเสยีงที	มเีนื�อหาตามที	ตอ้งการสื	อสาร 
ผูใ้ชส้ามารถสรา้งประโยคโดยการเรยีงสญัรปูหลายสญัรปูตอ่กนั

 ผูต้อ้งขงัไดอ้อกแบบและวาดสญัรปูชว่ยสื	อสาร จํานวน 3,000 รปู โดยมหีมวด
คําศพัทแ์ละสญัรปูในการสื	อสารที	เหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย เชน่ คําสนทนา
ทั	วไป สถานที	 อาหาร ความรูส้กึ และมรีายไดจ้ากการจัดทํา “สญัรปู” เป็นเงนิ 
150,000 บาท

4.  การอบรมอนิโฟกราฟิก 
      (ทณัฑสถานวยัหนุม่กลาง จ.ปทมุธาน)ี

แอปพลเิคชนัชว่ยสื	อสาร A-Speak

ตวัอยา่งสญัรปูชว่ยสื	อสาร
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
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เร ื#องที# ๒๐.
โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื#อพฒันาเด็กและเยาวชน

ในสถานพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

ประจาํปี ๒๕๖๑

รายงานเมื	อ
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

2
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที# ๒๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒

ความเป็นมา

มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารฯิ รว่มกบั กรมพนิจิและคุม้ครองเด็กและ
เยาวชน และ สวทช. ดําเนนิ โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื#อพฒันาเด็กและ
เยาวชนในสถานพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ไดรั้บการสนับสนุนจากมลูนธิ ิ
อนิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทย โดยคณุศรดีา ตนัฑะอธพิานชิ ผูจั้ดการมลูนธิ ิและ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี(มจธ.) โดย ผ.ศ. บญุเลี6ยง แกว้นาพันธุ์

โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื	อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพนิจิและ
คุม้ครองเด็กและเยาวชน มวีัตถปุระสงคเ์พื	อพฒันาทักษะดา้นคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่
เด็กและเยาวชนในสถานพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน เพื	อใหส้ามารถ
นําไปใชป้ระกอบอาชพีไดห้ลงัจากไดรั้บการปลอ่ยตวั  ใหเ้ด็กและเยาวชนเกดิ
ความภาคภมูใิจในตนเอง สรา้งกําลงัใจในการพัฒนาตนเองใหเ้ตบิโตอยา่งมี
คณุคา่ในสงัคมตอ่ไป

1) ศนูยฝึ์กฯ บา้นกาญจนาภเิษก 
2) ศนูยฝึ์กฯ บา้นกรณุา 
3) ศนูยฝึ์กฯ บา้นบงึ
4) ศนูยฝึ์กฯ บา้นอเุบกขา 
5) ศนูยฝึ์กฯ บา้นปราน ี

ยคุแรก (5 แหง่)
(ศนูยฝึ์ก 5 แหง่)

12) ศนูยฝึ์กฯ เขต 1 ระยอง
13) ศนูยฝึ์กฯ เขต 4 ขอนแกน่
14) ศนูยฝึ์กฯ เขต 3 นครราชสมีา
15) ศนูยฝึ์กฯ เขต 6 นครสวรรค์
16) ศนูยฝึ์กฯ เขต 7 เชยีงใหม่
17) ศนูยฝึ์กฯ เขต 8 สรุาษฎรธ์านี
18) ศนูยฝึ์กฯ เขต 5 อบุลราชธานี
19) ศนูยฝึ์กฯ เขต 9 สงขลา
20) ศนูยฝึ์กฯ จ.อยธุยา
21) สถานพนิจิฯ บา้นปราน ี
22) สถานพนิจิฯ  บา้นเมตตา 

ยคุที	 2 (11 แหง่)
(ศนูยฝึ์ก 4 แหง่,สถานพนิจิ 2 แหง่)

ปัจจบุนั มกีารดําเนนิงานในศนูยฝึ์กฯ และสถานพนิจิฯ จํานวน 31 แหง่ (ศนูยฝึ์กฯ 18 แหง่, สถานพนิจิฯ 13 แหง่) 
โดยเริ	มในปี 2554 จํานวน 5 แหง่, ปี 2558 ขยายเป็น 11 แหง่ และปี พ.ศ. 2560 ขยายเป็น 31 แหง่

23) สถานพนิจิฯ จ.ขอนแกน่
24) สถานพนิจิฯ จ.เชยีงใหม ่
25) สถานพนิจิฯ จ.นครพนม
26) สถานพนิจิฯ จ.บรุรัีมย ์
27) สถานพนิจิฯ จ.สมทุรปราการ
28) สถานพนิจิฯ จ.ระยอง
29) สถานพนิจิฯ จ.สมทุรสาคร
30) สถานพนิจิฯ จ.ปทมุธานี
31) สถานพนิจิฯ จ.รอ้ยเอ็ด

6) ศนูยฝึ์กฯ บา้นมทุติา จ.นครปฐม  
7) ศนูยฝึ์กฯ สรินิธร จ.นครปฐม 
8) ศนูยฝึ์กฯ เขต 2 จ.ราชบรุ ี 
9) ศนูยฝึ์กฯ เขต 11 จ.ลพบรุี
10) สถานพนิจิฯ ราชบรุ ีจ.ราชบรุ ี
11) สถานพนิจิฯ นนทบรุ ีจ.นนทบรุ ี

ยคุที	3 (ขยายผลเพิ	ม 20 แหง่)
(ศนูยฝึ์ก 9 แหง่สถานพนิจิ 11 แหง่)
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คูม่อืการจัดการศกึษา
นอกระบบ ระดับการศกึษา

ขั 6นพื6นฐาน พ.ศ.2551

หลกัสตูร กจิกรรม ปี 2555-2561 ปี 2561

1. ผลติชิ6นงานโฆษณา อบรมเยาวชนแกนนํา 44 คน, 17 แหง่ 44 คน, 17 แหง่

2. สรา้งสรรคบ์รรจภัุณฑ์ อบรมเยาวชนแกนนํา 148 คน, 27 แหง่ 50 คน, 25 แหง่

3. ตกแตง่และรทัีชภาพ อบรมเยาวชนแกนนํา 287 คน, 19 แหง่ 38 คน, 19 แหง่

4. การสรา้งเกม อบรมเยาวชนแกนนํา 100 คน, 22 แหง่ 44 คน, 22 แหง่

5. ตัดตอ่วดิโีอทําหนังสั 6น อบรมเยาวชนแกนนํา 239 คน, 11 แหง่ -

6. สื	อสิ	งพมิพ์ อบรมเยาวชนแกนนํา 109 คน, 6 แหง่ -

7. ภาพวาดเสมอืน 
(Digital Art)

อบรมเยาวชนแกนนํา 76 คน, 11 แหง่ -

8. สติVกเกอรไ์ลน์ อบรมเยาวชนแกนนํา 56 คน, 6 แหง่ -

9. Stop Motion อบรมเยาวชนแกนนํา 67 คน, 5 แหง่ -

รวมเยาวชนแกนนํา 1,244 คน,27 แหง่ 258 คน,27 แหง่

ขยายผลเยาวชนอื	น 2,659 คน,23 แหง่ 869 คน, 23 แหง่

การเทยีบโอน 145 คน, 4 แหง่ 145 คน, 4 แหง่

1. การจดัอบรมดา้นมลัตมิเีดยี
 อบรมเยาวชนแกนนํา : ออกแบบหลักสตูรโดย มลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทย โดยคณุศรดีา ตันฑะอธพิานชิ, 

ผศ.บญุเลี6ยง แกว้นาพันธ ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี(มจธ.)

 ขยายผลสูเ่ยาวชนอื	นๆ : ศนูยฝึ์กฯ/สถานพนิจิฯ  นําหลักสตูรมัลตมิเีดยีอบรมเยาวชนแกนนํา ไปฝึกวชิาชพีใหแ้ก่
เยาวชนอื	นๆ โดยไดรั้บประกาศนยีบัตรจาก กศน. และประกาศนยีบัตรจากสถาบันการศกึษาในพื6นที	 ซึ	งเยาวชน
สามารถนําประกาศนยีบัตรไปใชเ้ป็นหลักฐานสมัครงาน/ศกึษาตอ่ และสามารถใชล้ดจํานวนวนัฝึกของเยาวชนได ้

 การเทยีบโอน : กรมพนิจินําหลักสตูรมัลตมิเีดยีอบรมเยาวชนแกนนํา มาจัดทํา “คูม่อืการดําเนนิงานการจัดการศกึษา
นอกระบบ ระดับการศกึษาขั 6นพื6นฐาน พ.ศ. 2551” จํานวน 2 รายวชิา ใชฝึ้กวชิาชพีแลว้เทยีบโอนเป็นผลการเรยีนใน
หมวดวชิาเลอืกเสร ีของการศกึษาสายสามัญได ้ซึ	งทําใหเ้ยาวชนจบการศกึษาเร็วขึ6น และไดป้ระกาศนยีบัตรเป็น
หลักฐานสมัครงาน/ศกึษาตอ่/ลดจํานวนวนัฝึกของเยาวชนได ้

ปี 2561 อบรมเยาวชน 4 หลกัสตูร
 อบรมเยาวชนแกนนํา 258 คน, 27 แหง่
 ขยายผลเยาวชนอื	น 884 คน, 23 แหง่
 การเทยีบโอน 145 คน, 4 แหง่
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ผลการดาํเนนิงาน ปี 2561
2.  การจดัอบรมดา้นอเิล็กทรอนกิสแ์ละโครงงานคอมพวิเตอร์
 ปี 2560 มลูนธิฯิ และนายจริะศักดิb สวุรรณโณ ที	ปรกึษาโครงการ ทสรช. นํารอ่งจัดอบรม “หุน่ยนต ์BEAM วิ	งจับเสน้” ใหแ้กเ่ยาวชนที	สนใจ

เรยีนวชิาไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์พบวา่ เยาวชนสนใจเรยีนรู ้ฝึกฝน และเขา้รว่มเวทแีขง่ขันในงาน Show & Share 2018 ณ สวทช. และ 
เวท ีRobotics Playground 2018 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภวิฒัน ์โดยเยาวชนบา้นกรณุาสามารถเขา้ถงึรอบ 16 คนสดุทา้ยในการแขง่ขนั

 ปี 2561 เนคเทค สวทช. ไดดํ้าเนนิงานโครงการ Coding at School Powered by KidBright ดว้ยบอรด์สมองกลฝังตัว KidBright เพื	อสง่เสรมิ
การเรยีนรูใ้หแ้กเ่ยาวชน ใหส้ามารถเขยีนโปรแกรม ซึ	งเป็นพื6นฐานสําคัญตอ่การพัฒนากระบวนความคดิเชงิตรรกะ ความคดิสรา้งสรรค ์

 มลูนธิฯิ รว่มกับ สวทช. และกรมพนิจิไดจั้ดอบรมหลกัสตูร “หุน่ยนต ์BEAM กับบอรด์ KidBright” และหลักสตูร “สรา้งโครงงานคอมพวิเตอร์
อยา่งงา่ยดว้ยบอรด์ KidBright” เพื	อใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรูเ้กี	ยวกับการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรค์วบคมุอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ พบวา่ 
เยาวชนมคีวามสนใจ สนุก และสามารถเขยีนโปรแกรมบนบอรด์ KidBright ได ้

 ดว้ยเยาวชนศกึษาหลักสตูร กศน. ที	ผูเ้รยีนตอ้งทําโครงงานอยา่งนอ้ย 3 หน่วยกติจงึจะจบการศกึษา ที	ผา่นมาศนูยฝึ์กฯ ไดส้อนทําโครงงาน
ดา้นเกษตร เชน่ ปลกูผักอนิทรยี,์ ปลกูผักปลอดภัย และในปี 2561 กระทรวงยตุธิรรมมอบหมายใหก้รมพนิจิฯ จัดทําแปลงสาธติเกษตรอนิทรยี์
โดยใชเ้ทคโนโลยทีี	ทันสมัย เชน่ การรดนํ6าที	เชื	อมตอ่กับแอพพลเิคชั	น เป็นตน้

 ดังนั6น ในปี 2562 กรมพนิจิฯ จงึขอใหจั้ดอบรม “การทําโครงงานคอมพวิเตอรด์ว้ยบอรด์ KidBright” เพื	อศนูยฝึ์กฯ นํามาขยายผลใหแ้ก่
เยาวชนที	เรยีนรูแ้ละชอบดา้นอเิล็คทรอนกิส ์ไฟฟ้า และทางกล ใหเ้ยาวชนไดม้คีวามคดิแบบตรรกะ สามารถทําโครงงานคอมพวิเตอรท์ี	
ซบัซอ้นได ้ทางกรมพนิจิฯ จะไดนํ้าหลักสตูรดงักลา่วเสนอ กศน. เพื	อจัดทําหลักสตูรการเรยีนตามความเหมาะสมตอ่ไป

ปี 2561 อบรมเยาวชน 3 หลกัสตูร
คอื หุน่ยนต ์BEAM, หุน่ยนต ์KidBright
โครงงาน KidBright

 อบรมเยาวชนแกนนํา 118 คน, 15 แหง่

 ขยายผลเยาวชนอื	น 15 คน, 1 แหง่
(ศนูยฝึ์กฯ เขต 1 ระยอง)

หุน่ยนต ์BEAM

หุน่ยนต ์KidBright

โครงงาน KidBright “รดนํ6าอัตโนมัต”ิ
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ปี 2555 – 2561 มเียาวชนออกฝึกประสบการณ์นอกสถานที	 จํานวน 238 คน (57 ครั6ง) จาก 6 แหง่
ปี 2561 มเียาวชนออกฝึกประสบการณ์นอกสถานที	 จํานวน 43 คน (10 ครั6ง) จาก 4 แหง่ ฝึกประสบการณ์นอกสถานที#

เยาวชนศนูยฝึ์กฯ บา้นกรณุา, ศนูยฝึ์กฯ 
บา้นบงึ เป็นวทิยากรในการสอนการ
สกรนีเบื6องตน้ใหแ้กผู่ต้อ้งขงัในทัณฑ
สถานหญงิกลาง ณ ทัณฑสถานหญงิ
กลาง

เยาวชนจากศนูยฝึ์กฯ บ.กรณุา จํานวน 3 คน 
รว่มงาน  “รวมพลังปกป้องคุม้ครองเด็กบนโลก
ออนไลน”์เมื	อวนัที	 17 มกราคม 2562ณ 
อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย 

เยาวชนจากศนูยฝึ์กฯ บ.กรณุา จํานวน 3 คน 
เป็นวทิยากรอบรม “ตกแตง่ภาพและรทัีช
ภาพ” วนัที	 5-7 กมุภาพันธ ์2562 ณ บา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร 

เยาวชนจากศนูยฝึ์กฯ บ.บา้นบงึ และบ.กาญจนาฯ 
อบรม “การสรา้งสื	ออนิโฟกราฟิกอยา่งงา่ย” มกราคม - 
กมุภาพันธ ์2562ณ โรงแรมเดอะพลาลาโซ รัชดา

เยาวชนศนูยฝึ์กฯ บา้นกรณุา ใหค้วามรู ้
ประชาชนทั	วไป หลักสตูรคอมพวิเตอร์
กราฟิก  จํานวน 3 ครั6ง รวม 30 ชั	วโมง 
และมผีูเ้ขา้อบรม 60 คน 

เยาวชนจากศนูยฝึ์กฯ บ.กรณุา จํานวน 3 คน รว่มงาน 
“SIT Project: Sex Infographic for Teen” เมื	อวนัที	 3 
กมุภาพันธ ์2562 ณ มหาวทิยาลัยศลิปากร

มลูนธิอินิเทอรเ์น็ตรว่มพฒันาไทยนําเยาวชนไปฝึกประสบการณ์นอกสถานที# ศนูยฝึ์กฯ ไดนํ้าเยาวชนออก
ฝึกประสบการณ์นอกสถานที#
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การแขง่ขนัความเป็นเลศิทางทกัษะวชิาการ ปี 3 
(Academic Skills Competition #2) รอบชงิชนะเลศิ 

การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีเด็กและเยาวชนกรมพนิจิและคุม้ครอง
เด็กเยาวชน” คร ัaงที# 3 DJOP Vocational Skills Competition
(DJOP VSC)
ระหวา่งวนัที	 16 – 17 สงิหาคม 2561  ณ สถาบันพัฒนาบคุลากรใน
กระบวนการเด็กและเยาวชน (JDI) แบง่เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่

ประเภท 2 : ผลติชิaนงานโฆษณา (Print ad.)
เยาวชนเขา้แขง่ขนั 24 คน ผลแขง่ขนัคอื
 รางวลัชนะเลศิ : ศนูยฝึ์กฯ เขต 5 อบุลราชธานี
 รองอันดับ 1 : ศนูยฝึ์กฯ เขต 7 เชยีงใหม่
 รองอันดับ 2 : สถานพนิจิฯ รอ้ยเอ็ด

ประเภท 1 : การแขง่ขนัออกแบบบรรจภุณัฑ์
มเียาวชนเขา้แขง่ขนั 24 คน
ผลแขง่ขนัคอื
 รางวลัชนะเลศิ : ศนูยฝึ์กฯ เขต 7 เชยีงใหม่
 รองอันดับ 1 : ศนูยฝึ์กฯ บา้นบงึ
 รองอันดับ 2 : ศนูยฝึ์กฯ เขต 5 อบุลราชธานี

วนัที# 30 พฤษภาคม 2560 ณ  บา้นวทิยาศาสตร์
สรินิธร จ.ปทมุธาน ีโดยจดัแขง่ขนั BEAM มี
ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนั 30 คน ผลแขง่ขนัคอื

 รางวัลชนะเลศิ : ศนูยฝึ์กฯ สรินิธร
 รองอนัดับ 1 : ศนูยฝึ์กฯ บา้นอเุบกขา
 รองอนัดับ 2 : ศนูยฝึ์กฯ เขต 2 ราชบรุี

วันที	 24  มถินุายน 2561 ณ สถาบนัการจัดการปัญญาภวิัฒน ์มเียาวชนเขา้รว่มแขง่ขนั 
จํานวน 20 คน จาก 5 แหง่ (เยาวชน 3 คน/แหง่, คร ู1 คน/แหง่) ไดแ้ก ่ศนูยฝึ์กฯ บา้น
บงึ, ศนูยฝึ์กฯ บา้นกรณุา, ศนูยฝึ์กฯ บา้นกาญจนาภเิษก, ศนูยฝึ์กฯ นครราชสมีา,  ศนูย์
ฝึกฯ ลพบรุ ีพบวา่ ศนูยฝึ์กฯ บา้นกรณุาสามารถเขา้รอบสงูสดุ ในรอบ 16 คนสดุทา้ย

การแขง่ขนัรายการ “สนามเด็กเลน่หุน่ยนต”์ Robotics Playground 2018 
จดัโดย สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน ์

การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี และทกัษะวชิาการ และ
เวทกีารแขง่ขนัอื#น ๆ ผลงานของเยาวชนปี 2561 

การออกบธูจําหนา่ยผลติภณัฑ ์

ศนูยฝึ์กฯ บา้นกรุณา 
ออกบธูจําหน่ายผลติภัณฑ ์จากการ

ออกแบบคอมพวิเตอรก์ราฟิก
วนัที	 25-26 กรกฎาคม 2561 

ณ สนามกฬีาไทย-ญี	ปุ่ น ดนิแดง

ศนูยฝึ์กฯ บา้นกรุณา 
ออกบธูจําหน่ายผลติภัณฑ ์จากการ

ออกแบบคอมพวิเตอรก์ราฟิก
วนัที	 18 สงิหาคม 2561 

ณ ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและ
เยาวชน 

การผลติสตกิเกอรไ์ลน์

ศนูยฝึ์กฯ บา้นปราน ีออกแบบตกแตง่ซุม้ 
บรกิารถา่ยภาพ บรกิารงานสกรนีเสื6อและ

กระเป๋าผา้ ในวนัสาํคญัตา่งๆ เชน่ กจิกรรม
วนัสงกรานต,์ กจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาต,ิ 

กจิกรรมวนัพ่อแหง่ชาติ

    ศนูยฝึ์กฯ บา้นปราน ีได ้
คัดเลอืกเยาวชนที	ชื	นชอบวาด
การต์นูเขา้คา่ย “สรา้งสรรคง์าน
การต์นูเพื	อผลติสตกิเกอรไ์ลน”์ 
ตั 6งแตปี่ พ.ศ. 2558 – 2561 
เยาวชนไดเ้รยีนรูอ้อกแบบวาด
การต์นูและผลติสตกิเกอรไ์ลน ์
จํานวน 18 ชดุ และมรีายไดจ้าก
การจําหน่าย/รับจา้งผลติสตกิเกอร์
ไลน ์(มกราคม 2559 – มกราคม 
2562) เป็นเงนิ 40,798.93 บาท 
(ปี 2561ออกแบบสติVกเกอร ์4 ชดุ 
ขายได ้2,627.66 บาท)

สตกิเกอรช์ุด  ซาลาเปา ปรานี
https://store.line.me/stickershop/product/4813
050/th

สตกิเกอรช์ุด กระผม  กุก๊ไก่
https://store.line.me/stickershop/product

/5217260/th

สตกิเกอรช์ุด สาวซ่า  จอมป่วน
https://store.line.me/stickershop/p
roduct/5209490/th
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5. เยาวชนศกึษาตอ่/ประกอบอาชพีดา้นไอที

หน่วยงาน ประกอบอาชพีดา้นไอท ี(คน) ศกึษาตอ่ดา้นไอท ี(คน) รวม

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 (คน)

ศนูยฝึ์กฯบา้นกรณุา - 2 2 5 2 2 - - - 1 14

ศนูยฝึ์กฯ สรินิธร - - 6 - - - - - 15 11 32

ศนูยฝึ์กฯ มทุติา - - 1 - 1 - - - - - 2

ศนูยฝึ์กฯ บา้นปรานี - 1 - - - - - - - 2 3

ศนูยฝึ์กฯ บา้นกาญฯ 1 2 - - - 1 - - - - 4

ศนูยฝึ์กฯ บา้นบงึ - - - - - - - - - - 0

ศนูยฝึ์ก 7 เชยีงใหม ่ - - - - 1 - - - - 1 2

รวม (คน) 1 5 9 5 4 3 0 0 15 15 57

ปี 2557 – 2561 มเียาวชนที	ศกึษาตอ่/ประกอบอาชพีดา้นไอท ีหลงัจากปลอ่ยตวั จํานวนทั 6งสิ6น 57 คน จากเยาวชนที	
ปลอ่ยตวัทั 6งหมด 264 คน ประกอบดว้ย (1) ประกอบอาชพีดา้นไอท ีจํานวน 24 คน (2) ศกึษาตอ่ดา้นไอท ีจํานวน 33 คน 

ปี 2561 

 มเียาวชนประกอบอาชพีดา้นไอท ีจํานวน 4 คน จากศนูยฝึ์กฯ 3 แหง่คอื ศนูยฝึ์กฯ บา้นกาญจนาภเิษก, ศนูยฝึ์กฯ บา้นกรณุา, 
ศนูยฝึ์กฯ เขต 7 จังหวดัเชยีงใหม ่

 มเียาวชนศกึษาตอ่ดา้นไอท ีจํานวน 15 คน คอื
 ศนูยฝึ์กฯ บา้นกรณุา : เยาวชน 1 คน ศกึษาตอ่สาขาชา่งไฟฟ้า ณ วทิยาลัยเทคโนโลยปัีญญาภวิฒัน์
 ศนูยฝึ์กฯ สรินิธร : เยาวชน 11 คน ศกึษาตอ่ระดบั ปวช. แบบทวภิาค ีสาขาคอมพวิเตอรก์ราฟฟิกอารต์ 

วทิยาลัยการอาชพี พทุธมณฑล
 ศนูยฝึ์กฯ เขต 7 จ.เชยีงใหม ่: เยาวชน 1 คน ศกึษาตอ่คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร ์มทร.ลา้นนา
 ศนูยฝึ์กฯ บา้นปราน ี:  เยาวชน 1 คน เทยีบโอนรายวชิา ระดบั ปวช. จากวทิยาลัยเทคนคิดอนเมอืง ไปที	วทิยาลัยสารพัด

ชา่งนครปฐม แผนกวชิาชา่งอเิล็กทรอนกิส ์ชั 6นปีที	 3, เยาวชน 1 คน ศกึษาตอ่ ระดบั ปวส. สาขาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ 
วทิยาลัยเทคโนโลยสียามธรุกจิฯ ในพระอปุถัมภ์
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โทรศัพท 02 564 7000 ตอ 81813
E-mail:  info@princess-it.org
www.princess-it-foundation.org


