วาระที่ ๔.๑.๑.๑ (ฉบ ับเต็ม)
่ เสริมการใชไ้ อซท
ี ส
โครงการสง
ี ร้างรายได้
ในกลุม
่ โรงเรียน ทสรช.
ประจาปี ๒๕๖๒

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

1

่ เสริมการใชไ้ อซท
ี ส
โครงการสง
ี ร้างรายได้ ในกลุม
่ โรงเรียน ทสรช.”
ความเป็นมา
เนือ
่ งจาก โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ึ ษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ได ้สง่ เสริม
เพือ
่ การศก
ี และ
ให ้นักเรียนทาผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เพือ
่ เป็ นการฝึ กอาชพ
ิ ค ้าเพือ
จาหน่ายสน
่ เป็ นการเพิม
่ รายได ้ระหว่างเรียน พบว่า
่ งทางการจาหน่ายสน
ิ ค ้าดังกล่าว มักจากัด
สว่ นใหญ่ชอ
เฉพาะพืน
้ ที่
้
ี
ดังนัน
้ จึงได ้ดาเนินงาน “โครงการสง่ เสริมการใชไอซ
ทีสร ้างรายได ้ ในกลุม
่ โรงเรียน ทสรช.” ขึน
้ เพือ
่ พัฒนา
ผู ้เรียนด ้านการทาธุรกิจอีคอมเมิรซ
์ สง่ เสริมให ้มีการเรียนรู ้
้
ี ใี น
ผ่านการลงมือปฏิบัตจิ ริง และสามารถประยุกต์ใชไอซ
ท
่ งทางการขายสน
ิ ค ้าของโรงเรียนหรือชุมชน
การเพิม
่ ชอ
เกิดการสร ้างรายได ้ให ้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน
ครอบครัว ชุมชน ได ้ต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2559 - 2562

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ
1. สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
(สพธอ.)
2. สานักงานัพฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
ื่ สารและการ
3. ศูนย์วจิ ัยการจัดการความรู ้การสอ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กลุม
่ เป้าหมาย:

โรงเรียน เรือนจา/ทัณฑสถาน ทีม
่ ค
ี วามพร ้อมดังนี้

ี และสง่ เสริมการ
1. มีกจิ กรรมการสง่ เสริมด ้านอาชพ
ิ ค ้าทีห
ผลิตสน
่ ลากหลายภายในโรงเรียน และ
เรือนจา/ทัณฑสถานอยูแ
่ ล ้ว
้
ี เี พือ
1.เพือ
่ สง่ เสริมการประยุกต์ใชไอซ
ท
่ ชว่ ยสร ้างรายได ้
2. ทีต
่ งั ้ ของโรงเรียน และเรือนจา/ทัณฑสถาน ทีม
่ ี
ให ้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว และชุมชน
ิ ค ้าไปให ้
ความเป็ นไปได ้ในการบริการขนสง่ สน
2.พัฒนาผู ้เรียนให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการทาธุรกิจออนไลน์
ลูกค ้า (พิจารณาจากการมีบริษัททีใ่ ห ้บริการ
3.จัดทาหลักสูตร หรือบทเรียน หรือกรณีตัวอย่างการจัด
ิ ค ้าในพืน
ขนสง่ สน
้ ที่ และค่าใชจ่้ ายในการขนสง่ )
กิจกรรมสง่ เสริมการทาธุรกิจกิจออนไลน์ในโรงเรียน
3. โรงเรียน มีการประสานการทางานร่วมกับชุมชน
เพื
อ
่
เป็
นแนวทางในการท
ากิ
จ
กรรมให
้กั
บ
โรงเรี
ย
นอื
น
่
ๆ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
ในพืน
้ ที่
2
ต่อไป

ว ัตถุประสงค์

สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ผลการดาเนินงานในปี 2562
1. ขยายโรงเรียน และเรือนจา/ท ัณฑสถาน รวม 62 แห่ง
สรุปภาพรวม หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ปี 2559-2562 รวม 62 แห่ง
•

โรงเรียน

•

เรือนจา/ทัณฑสถาน จานวน 23 แห่ง

ลาด ับ

หน่วยงาน

จานวน 39 แห่ง

ปี
2559

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

รวม

1

โรงเรียน

5

12

15

7

39

2

เรือนจา/
ทัณฑสถาน

-

-

-

23

23

5

12

15

36

62

รวม

และมีเจ ้าหน ้าทีก
่ องพัฒนาระบบงานยุตธิ รรมฯ
กรมพินจ
ิ ฯ และ ครูและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน ได ้เข ้าร่วมสงั เกตการณ์
การอบรมที่ มสธ. จานวน 5 แห่ง
1. ศูนย์ฝึกฯ บ ้านกรุณา จ.สมุทรปราก
2. ศูนย์ฝึกฯ บ ้านปรานี จ.นครปฐม
3. ศูนย์ฝึกฯ เขต 1
จ.ระยอง
4. ศูนย์ฝึกฯ เขต 2
จ.ราชบุร ี
5. ศูนย์ฝึกฯ เขต 6
จ.นครสวรรค์



ปี 2562 มีหน่วยงานเครือข่าย ทีร่ ว่ ม
สน ับสนุนการดาเนินงาน ด ังนี้
ิ ปาชพ
ี ระหว่างประเทศ
• ศูนย์เสริมศล
(องค์การมหาชน)
• ศูนย์ THAI-IDC กระทรวงอุตสาหกรรม
• ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ี งใหม่
จ.เชย
• ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
จ.อุดรธานี
•การประชุ
ศูนย์สมง่ คณะกรรมการมู
เสริมอุตสาหกรรมภาคที
่ 11 สารสนเทศตามพระราชดาริ
ลนิธเิ ทคโนโลยี
จ.สงขลา
สมเด็
จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓





 ภาพการอบรมรวม ทีศ
่ น
ู ย์สง่ เสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ จ.อยุทธยา
 ภาพการประชุมระหว่างกรรมการมูลนิธฯิ และ
ิ ปาชีพระหว่างประเทศ,
ผู ้บริหารศูนย์ศล
THAI-IDC, ETDA, ผู ้แทนจากกรม
ราชทัณฑ์ และ ทีมวิทยากรจาก มสธ. 3
 ภาพการอบรมทีภ
่ าคเหนือ

ผลการดาเนินงานในปี 2562
ื่ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการปี 2559 – 2562 รวม 39 แห่ง
1.1 สรุปรายชอ
เข้าโครงการปี 2559
(5 โรงเรียน)

เข้าโครงการปี 2560
(12 โรงเรียน)

เข้าโครงการปี 2561
(15 โรงเรียน)

เข้าโครงการปี 2562
(7 โรงเรียน)

1. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

1. ราชประชานุเคราะห์ 25
จ.แพร่

1. ราชประชานุเคราะห์ 26
จ.ลาพูน

1. ราชประชานุเคราะห์ 22
่ งสอน
จ.แม่ฮอ

2. ราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน

2. ราชประชานุเคราะห์ 21 จ.
่ งสอน
แม่ฮอ

2. ราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก

2. ศรีสงั วาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

3. ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
จ.เชียงราย

3. ศึกษาสงเคราะห์จต
ิ อารีย ์
จ.ลาปาง

3. ราชประชานุเคราะห์ 57
จ.เพชรบูรณ์

3. ศรีสงั วาลย์ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

4. ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร ้อยเอ็ด

4. โสตอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่

่ งสอน
4. สบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮอ

4. โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

5. ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย

5. กาวิละอนุกล
ู จ.เชียงใหม่

่ งสอน
5. ขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮอ

5. ส่งเสริมอิสลาม จ.สงขลา

6. ราชประชานุเคราะห์ 53
จ.สกลนคร

6. ราชประชานุเคราะห์ 28
จ.ยโสธร

6. พีระยานาวินคลองหินวิทยา
จ.ปั ตตานี

7. ราชประชานุเคราะห์ 51
จ.บุรรี ัมย์

7. ราชประชานุเคราะห์ 29
จ.ศรีสะเกษ

7. ธรรมคีรวี ท
ิ ยา จ.สงขลา

8. ราชประชานุเคราะห์ 27
จ.หนองคาย

8. ราชประชานุเคราะห์ 50
จ.ขอนแก่น

9. ราชประชานุเคราะห์ 45
จ.กาญจนบุรี

9. ราชประชานุเคราะห์ 46
จ.ชัยนาท

10. โสตศึกษาทุง่ มหาเมฆ
กรุงเทพมหานคร

10. ราชประชานุเคราห์ 19
จ.นครศรีธรรมราช

11. ราชประชานุเคราะห์ 47
จ.เพชรบุรี

11. ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
จ.พัทลุง

12. ราชประชานุเคราะห์ 48
จ.จันทบุรี

12. ศึกษาสงเคราะห์
นราธิวาส จ.นราธิวาส
13. จรรยาอิสลาม จ.นราธิวาส

14. บ ้านกูวงิ จ.ปั ตตานี
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด
าริ
กษาจั
งหวัดนนทบุรี
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๒๗15.มีโสตศึ
นาคม
๒๕๖๓

ในปี 2562 มีโรงเรียนทีไ่ ม่มาร่วม
กิจกรรมการอบรม จานวน 8 แห่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย
ราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์
ั นาท
ราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชย
ราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย
ึ ษาสงเคราะห์จต
ศก
ิ อารีย ์ จ.ลาปาง
ราชประชานุเคราะห์ธวัชบุร ี จ.ร ้อยเอ็ด
ราชประชานุเคราะห์ 47
จ.เพชรบุร ี
บ ้านกูวงิ จ.ปั ตตานี

4

ผลการดาเนินงานในปี 2562
ื่ เรือนจา/ท ัณฑสถาน ปี 2562 รวม 23 แห่ง
1.2 สรุปรายชอ
ลาด ับ

โรงเรียน

จ ังหว ัด

1

เรือนจากลางกาแพงเพชร

กาแพงเพชร

2

ทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิง

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร
ทัณฑสถานหญิงธนบุร ี
ทัณฑสถานหญิงกลาง
เรือนจากลางคลองเปรม
เรือนจาพิเศษมีนบุร ี
เรือนจาพิเศษธนบุร ี
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
เรือนจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรือนจาจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุร ี
เรือนจาจังหวัดสมุทรสาคร

13
14
15
16
17
18
19
20

เรือนจากลางสมุทรปราการ
เรือนจาพิเศษพัทยา

สมุทรปราการ
ชลบุร ี

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
ี งใหม่
ทัณฑสถานหญิงเชย
เรือนจากลางนครสวรรค์
ี า
ทัณฑสถานหญิงนครราชสม
เรือนจากลางขอนแก่น
ทัณฑสถานหญิงชลบุร ี

พิษณุโลก
ี งใหม่
เชย
นครสวรรค์
ี า
นครราชสม
ขอนแก่น
ชลบุร ี

21
22

เรือนจาจังหวัดจันทบุร ี
เรือนจากลางราชบุร ี

จันทบุร ี
ราชบุร ี

23

ทัณฑสถานหญิงสงขลา

สงขลา

กรมราชท ัณฑ์ได้ค ัดเลือก 5 แห่ง (จาก 23 แห่ง)
ให้เป็นเรือนจา/ท ัณฑสถานนาร่อง ดังนี้

ปทุมธานี
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
ปทุมธานี
อยุธยา
สุพรรณบุร ี
สมุทรสาคร

ี งใหม่
1. ทัณฑสถานหญิงเชย
ี า
2. ทัณฑสถานหญิงนครราชสม
3. เรือนจากลางกาแพงเพชร
4. ทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิงปทุมธานี
5. เรือนจาพิเศษกรุงเทพ
เรือนจา/ท ัณฑสถานนาร่อง 5 แห่ง :

จะดาเนินกิจกรรมในเชงิ ลึกกว่าเรือนจาอืน
่ ๆ ดังนี้
ั ้ ดีขน
1. คัดเลือกผู ้ต ้องขังชน
ึ้ ไปทีจ
่ ะเตรียมปล่อย
ิ ค ้าออนไลน์ของ
มาเป็ นผู ้ชว่ ยในการจาหน่ายสน
เรือนจา/ทัณฑสถาน
2.

่ เขียน
ให ้ทาในขอบเขตทีส
่ ามารถทาได ้ เชน
ิ ค ้า, การทาสต็อกสน
ิ ค ้า เป็ นต ้น
story สน

3.

จัดอบรมหลักสูตร อีคอมเมิรซ
์ ให ้กับผู ้ต ้องขัง
โดยฝ่ ายเลขานุการฯ นาบทเรียนออฟไลน์ให ้กับ
ผู ้ต ้องขังได ้เรียนรู ้ เพือ
่ ให ้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะด ้านอีคอมเมิรซ
์

4.

จัดสอบให ้ได ้รับใบประกาศนียบัตร ตามมาตรฐาน
ี ของสถาบันคุณวุฒวิ ช
ี
คุณวุฒวิ ช
ิ าชพ
ิ าชพ
(สคช.)
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การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ผลการดาเนินงานในปี 2562
้ ทีต
2. จ ัดการอบรมพ ัฒนาบุคลากรและลงพืน
่ ด
ิ ตามงาน รวม 8 ครงั้
จานวน 719 คน จาก 31 โรงเรียน, 23 เรือนจา/ทัณฑสถาน
การพ ัฒนาบุคลกรภาพรวม ตงแต่
ั้
ปี 2559 - 2562
รวม 1,589 คน เปรียบเทียบจานวนได้ด ังแสดงในกราฟ
จานวน (คน)
719

800

566

600
400

265

309

200
0
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

หมายเหตุ: จานวนคนนับซา้ เพราะบางคนเข ้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครัง้

้ ทีต
การอบรมพ ัฒนาบุคลากรและลงพืน
่ ด
ิ ตามงานประจาปี 2562
3.1 จ ัดกิจกรรม Smart Schools Outlet : Local to Global Pride 2019 ว ันที่ 25 – 28
มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
• มีผู ้เข ้าร่วมกิจกรรมรวม 118 คน จาก 19 โรงเรียน
• จัดอบรมต่อยอดเรือ
่ ง การขายสินค ้าออนไลน์ผ่าน SHOPEE และ ต่อยอดความรู ้และ
ทักษะการเพิม
่ มูลค่า : Creative Story
• โรงเรียนออกร ้าน จาหน่ายสินค ้า และให ้นักเรียนจัด work shop DIY มียอดจาหน่าย
สินค ้า และบริการในงาน NAC2018 รวม 536,945 บาท
ั
3.2 จ ัดอบรมขยาย เพิม
่ ศกยภาพผู
ป
้ ระกอบการด้านอีคอมเมิรซ
์ ฯ ระยะที่ 4
่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
ว ันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์สง
มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา
• มีผู ้เข ้าร่วมกิจกรรมรวม 201 คน จาก 28 โรงเรียน และ 23 เรือนจา/ทัณฑสถาน
• กลุม
่ โรงเรียนเดิม (ระยะที่ 1-3) อบรมโดยเน ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และ
บรรจุภัณฑ์ โดยจะแบ่งกลุม
่ อย่างน ้อย 4 Clusters ได ้แก่ กลุม
่ ผ ้า กลุม
่ แปรรูปผ ้าและ
บรรจุภัณฑ์ กลุม
่ งานหัตถกรรมประเภทศิลปะประดิษฐ์และบรรจุภัณฑ์ และ กลุม
่ อาหาร
กลุม
่ การแปรรูปทีไ่ ม่ใช่อาหาร และบรรจุภัณฑ์
• กลุม
่ โรงเรียนใหม่และกลุม
่ ร ้านค ้าจากกรมราชทัณฑ์ อบรมโดยเน ้นการการสร ้างเพจ
ร ้านค ้าออนไลน์ การจัดตัง้ ร ้านค ้า และการบริหารร ้านค ้าทัง้ ระบบ

3.2 จ ัดอบรมและติดตามผล 4 ภูมภ
ิ าค รวม 6 ครงั้
• วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2562 ภาคเหนือ จัดงานทีศ
่ น
ู ย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
จ.
เชียงใหม่ มีผู ้เข ้าอบรมรวม รวม 73 คน จาก 13 หน่วยงาน
• วันที่ 9 -11 ธันวาคม 2562 ภาคใต ้ จัดงานทีศ
่ น
ู ย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
จ.
สงขลา มีผู ้เข ้าอบรมรวม 60 คน จาก 8 หน่วยงาน
• วันที่ 11 -13 ธันวาคม 2562 สาหรับโรงเรียนโสตศึกษาภาคกลาง จัดงานทีโ่ รงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดนนทบุรี มีผู ้เข ้าร่วมอบรมรวม 71 คน จาก 2 โรงเรียน
• วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี มีผู ้เข ้าอบรมรวม 49 คน จาก 8 หน่วยงาน
• วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 ภาคกลาง จัดงานทีม
่ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีผู ้
เข ้าอบรมรวม 78 คน จาก 29 หน่วยงาน
โรงเรี
ยนร่วมเข ม
้าเฝ้คณะกรรมการมู
าฯ ออกบูธ และ
วอย่างภาพกิจกรรมการอบรมรวม
• วันทีาริ
่ 13 -14 มกราคม. 2563 ติดตามผลสาหรับโรงเรียนโสตศึกษาภาคกลาง จัดงานทีโ่ ร
การประชุ
ลนิธเตัิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
6
เข ้าร่วมอบรมในงาน NAC2019
ทีศ
่ น
ู ย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
เรี
ย
นโสตศึ
กษาจังหวัดนนทบุรี มีผู ้เข ้าร่วมอบรมรวม 53 คน จาก 2 โรงเรียน
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ผลการดาเนินงานในปี 2562
3. สพธอ. ร่วมดาเนินงานและสน ับสนุนงบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 980,000 บาท
3.1 คณะผูบ
้ ริหารจาก สพธอ. ให้คาปรึกษาการ
้ ง จาก มสธ.
ดาเนินงาน และสน ับสนุนให้ทม
ี พีเ่ ลีย
่ ยเหลือโรงเรียน
้ ทีแ
จ ัดอบรม ลงพืน
่ ละให้ความชว
ผ่านไลน์กลุม
่
ั ันธ์สน
่ เสริมการประชาสมพ
ิ ค้า
3.2 สร้าง Brand ของโครงการ และสร้างเพจกลางเพือ
่ สง

Brand : HATTHA

เพจ : SMART HATTHA

HATTHA
H: Handcrafts
A: Arty
T: Thao-ness
T: Togethernes
H: Hope
A: Able

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

https://www.facebook.com/SmartHattha/
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ผลการดาเนินงานในปี 2562
4. ครูทเี่ ข้าร่วมโครงการได้ขยายผลในโรงเรียน
4.2 ครูได้เปิ ดสอนในรายวิชาเรียน 15 โรงเรียน และเปิ ดสอน
ในกิจกรรมชุมนุม 6 โรงเรียน

4.1 ครูจ ัดอบรมขยายผลให้น ักเรียน
• มีครูแกนนาจาก 19 โรงเรียน
• จัดอบรมขยายผล 27 ครัง้
• มีนักเรียนอบรม รวม 638 คน
สามารถเปรียบเทียบการอบรมขยายผลโดยครูแกนนา
ตัง้ แต่ 2555 – 2562 ในกราฟ
ครูอบรมขยายผลให ้ นร. (คน)

638

700
600

เปิ ดสอนในวิชาเรียน
7 โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ราชประชานุเคราะห์ 26
ราชประชานุเคราะห์ 55
ราชประชานุเคราะห์ 56
ขุนยวมวิทยา
ี งใหม่
ศรีวงั วาลย์เชย
โสตทุง่ มหาเมฆ
ศรีสงั วาลย์ขอนแก่น

500
400

287

300
200
100

73

96

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

0
พ.ศ. 2561

เปิ ดสอนในกิจกรรมชุมนุม
15 โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ราชประชานุเคราะห์ 26
ราชประชานุเคราะห์ 48
ราชประชานุเคราะห์ 50
ราชประชานุเคราะห์ 53
ราชประชานุเคราะห์ 55
ราชประชานุเคราะห์ 56
ราชประชานุเคราะห์ 57
ึ ษาสงเคราะห์แม่จัน
ศก
ึ ษาสงเคราะห์นราธิวาส
ศก
ขุนยวมวิทยา
ี งใหม่
ศรีวงั วาลย์เชย
ึ
ี งใหม่
ศกษาสงเคราะห์เชย
ึ ษาจังหวัดอุดรธานี
โสตศก
กาวิละอนุกล
ู
สบเมยวิทยาคม

พ.ศ. 2562

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
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ผลการดาเนินงานในปี 2562
5.ความสามารถในการสร้างเพจร้านค้าออนไลน
5.1 เพจร้านค้าออนไลน์ของโรงเรียนในโครงการ 39 แห่ง
(1) เพจร้านค้าบน Facebook มี 55 ร้าน จาก 39 รร.
โดยมีโรงเรียน 3 แห่ง ทีเ่ ปิ ดมากกว่า 1 เพจ โดยเปิ ดตาม
ี ได ้แก่
กลุม
่ อาชพ
ึ ษาจังหวัดนนทบุร ี
• โสตศก
• ราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร
ี งใหม่ จ.เชย
ี งใหม่
• ศรีสงั วาลย์เชย

(2) เพจร้านค้าใน SHOPEE จานวน 12 ร้าน :
้
บริษัท ชอปปี
้ ประเทศไทย ได ้จัดอบรมให ้กับโรงเรียน
้
ในงาน NAC2019 และ ได ้จัดแคมเปญ “ชอปนี
เ้ พือ
่
ิ ค ้าให ้กับโรงเรียนในโครงการ
น ้อง” เพือ
่ ชว่ ยโปรโมทสน
ในชว่ งกลางเดือนตุลาคม 2562

ตัวอย่างโฆษณาสินค ้า
ของ รร.จรรยาอิสลาม
ตัวอย่างเพจร ้านค ้า Art At Love
ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุร ี

ตัวอย่างแคมเปญ “ช ้อปนีเ้ พือ
่ น ้อง” https://shp.ee/bm2sues

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร
า ฯ รร.ที
สยามบรมราชกุ
มารี ว ันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ตัวอย่ัตนราชสุ
างโลโก ้สินคด้าของ
เ่ ข ้าโครงการ ปี 2562
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ผลการดาเนินงานในปี 2562
5.ความสามารถในการสร้างเพจร้านค้าออนไลน
5.2 เพจร้านค้าออนไลน์ของเรือนจา/ท ัณฑ์สถาน 18 เพจ
(1) มีเพจกลางของกรมราชท ัณฑ์ 1 เพจ
ื่ ร ้าน “ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์”
•
ชอ
ั พันธ์สน
ิ ค ้าของ
•
เป็ นเพจกลางทีจ
่ ะสง่ เสริมการประชาสม
เรือนจา/ทัณฑสถาน
•
มีเรือนจา 6 แห่ง ทีย
่ ังไม่พร ้อมทีจ
่ ะสร ้างเพจของตนเอง
ิ ค ้ามาฝากโพสขายทีเ่ พจกลางของกรม
ได ้สง่ ภาพสน
ราชทัณฑ์

(2) มีเพจของเรือนจา/ท ัณฑสถาน ทีเ่ ข้าโครงการ
จานวน 17 เพจ

ตัวอย่างโลโก ้ร ้านค ้าของ
เรือนจา/ทัณฑสถาน

เพจร ้านค ้าของกรมราชทัณฑ์
https://www.facebook.com/prison.product

ตัวอย่างโฆษณาสินค ้าของ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริของทัณฑสถานบาบัด
พิเศษหญิงปทุมธานี
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ตัวอย่าเพจร ้านค ้าของเรือนจากลางกาแพงเพชร
https://www.facebook.com/Rueanphet

ตัวอย่างโฆษณาสินค ้าของ
เรือนจากลางกาแพงเพชร

ตัวอย่างโฆษณาสินค ้า
ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
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ผลการดาเนินงานในปี 2562
ิ ค้าออนไลน์ปี 2562 ของโรงเรียน 31 แห่ง และเรือนจา/
6. ยอดจาหน่ายสน
ท ัณฑสถานนาร่อง 5 แห่ง รวมเป็นเงิน 1,714,341 บาท
ิ ค้าออนไลน์ของโรงเรียนทีต
6.1 ยอดขายสน
่ อบแบบสารวจ 31 แห่ง รวมเป็นเงิน 1,250,800 บาท
จำนวนเงิน (บำท)
ราชฯ 53 จ.สกลนคร
ราชฯ 56 จ.น่าน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย
โสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่
ศรีวังวาลย์เชียงใหม่
ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
ราชฯ 29 จ.ศรีสะเกษ
กาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่
ราชฯ 50 จ.ขอนแก่น
ราชฯ 45 จ.กาญจนบุรี
ราชฯ 19 จ.นครศรีธรรมราช
โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ราชฯ 51 จ.บุรีรัมย์
ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ราชฯ 55 จ.ตาก
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน
ราชฯ 48 จ.จันทบุรี
ราชฯ 26 จ.ลาพูน
ราชฯ 28 จ.ยโสธร
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กทม.
สบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน
ราชฯ 25 จ.แพร่
ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ราชฯ 21 จ.แม่ฮ่องสอน
ธรรมคีรีวิทยา จ.สงขลา
ราชฯ 57 จ.เพชรบูรณ์
จรรยาอิสลาม จ.นราธิวาส
ส่งเสริมอิสลาม จ.สงขลา
พีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี

78,775
75,000
66,087
52,682
35,895
35,600
35,000
30,895
30,715
29,925
20,850
20,300
20,125
16,125
15,810
15,000
14,672
14,143
12,200
10,713
9,439
8,435
8,050
7,600
6,890
1,590
1,575
1,500

134,997

258,550

181,662

ื่ โรงเรียนทีจ
รายชอ
่ าหน่ายได้ด ี 3 ลาด ับแรก
1. ราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร
2. ราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน
ึ ษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชย
ี งราย
3. ศก

50,000 สารสนเทศตามพระราชด
100,000
150,000
การประชุมคณะกรรมการมู
ลนิธเิ ทคโนโลยี
าริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

200,000

จานวน 258,550 บาท
จานวน 181,662 บาท
จานวน 134,997 บาท

250,000

300,000
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ผลการดาเนินงานในปี 2562
ิ ค้าออนไลน์ปี 2562 ของโรงเรียน 31 แห่ง และเรือนจา/
6. ยอดจาหน่ายสน
ท ัณฑสถานนาร่อง 5 แห่ง รวมเป็นเงิน 1,714,341 บาท
ิ ค้าของเรือนจา/ ท ัณฑสถาน ของเรือนจานาร่อง 5 แห่ง รวมเป็นเงิน 469,041 บาท
6.2 ยอดจาหน่ายสน

จานวนเงิน (บาท)
เรือนจำกลำงกำแพงเพชร

210,995

ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่

173,441

ทัณฑสถำนหญิงนครรำชสีมำ

72,105

ทัณฑสถำนบำบัดพิเศษหญิงปทุมธำนี

๑. เรือนจากลางกาแพงเพชร
ี งใหม่
๒. ทัณฑสถานหญิงเชย
ี า
๓. ทัณฑสถานหญิงนครราชสม

7,000

เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ื่ เรือนจา/ท ัณฑสถาน ทีจ
รายชอ
่ าหน่ายได้ด ี 3 ลาด ับแรก
จานวน 210,995 บาท
จานวน 173,441 บาท
จานวน 72,105 บาท

5,500
0

50,000

100,000

150,000

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

200,000

250,000
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ผลการดาเนินงานในปี 2562
ิ ค้าออนไลน์ ปี 2559 - 2562
6.3 เปรียบเทียบยอดจาหน่ายสน
ิ ค ้า ของโรงเรียน
ยอดจาหน่ายสน

ิ ค ้า ของเรือนจา
ยอดจาหน่ายสน

1,400,000

1,250,800

1,200,000
1,000,000

917,593

800,000
600,000

469,041

400,000
216,644

200,000
30,407
พ.ศ. 2559
ิ ค ้าจาก 5 รร.
ปี 2559 ยอดจาหน่ายสน
ิ ค ้าจาก 25 รร.
ปี 2561 ยอดจาหน่ายสน

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

ิ ค ้าจาก 17 รร.
ปี 2560 ยอดจาหน่ายสน
ิ ค ้าจาก 31 รร. และ 5 เรือนจา/ทัณฑสถาน
ปี 2562 ยอดจาหน่ายสน

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
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ผลการดาเนินงานในปี 2562
7. ผลงานเด่นของครู และน ักเรียนในโครงการ (ปี 2561 – 2562)
7.1 รางว ัลระด ับประเทศ : มีนักเรียนได ้รับรางวัล 7 คน 3 รางวัล ในปี 2561 และ 2562
จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร
้ ที:่ มีครูและนักเรียนได ้รับรางวัล รวม 21 คน (นักเรียน 16 คน ครู 5 คน) จาก 2 โรงเรียน
7.2 รางว ัลระด ับเขตพืน

ึ ษาสงเคราะห์แม่จน
ี งราย
คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร และ โรงเรียนศก
ั จ.เชย
ื่ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ทีไ่ ด ้รับรางวัลระดับประเทศ
รายชอ
ลาด ั
บ
1

่ น ักเรียน
ชือ

ั้
ระด ับชน

รางว ัล

1. น.ส.จันทิมาพร พูนกอก
2. น.ส.สุกญ
ั ญา รัตนศรี
3. น.ส.ชัชธิดา. ท ้าวศรี

ม.5
ม.5
ม.6

ชนะเลิศถ ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพฯ และเงินทุนการศึกษา
100,000 บาท

ปี ทีไ่ ด้ร ับ

หน่วยงานทีจ
่ ัดงาน

2561

สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ

จากการประกวดโรงเรียน
ต ้นแบบ “การพัฒนาต ้นแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูม ิ
ปั ญญาท ้องถิน
่ ภายใต ้แนวคิด
Thailand 4.0”
2

1. น.ส.จันทิมาพร พูนกอก
2. น.ส.สุกญ
ั ญา รัตนศรี
3. น.ส.ปราณี นามมีแว่น

ม.5
ม.5
ม.5

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 69

2562

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน

3

1. ด.ญ.กฤติยาพร
แข็งแรง
2. ด.ญ.ฟาริดา กองประมูล
3. ด.ญ.ตรีทพ
ิ ย์ คามงคล

ม.2
ม.1
ม.1

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 69

2562

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน

หมายเหตุ: น.ส.จันทิมาพร พูนกอก และ น.ส.สุกัญญา รัตนศรี ได ้รับรางวัล 2 รางวัล
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ได ้รับ
รางวัลระดัประเทศ ชนะเลิศถ ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ และเงินทุนการศึกษา 100,000
บาท

ครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ได ้รับรางวัลระดับ
เขตพืน
้ ที่ โล่รางวัล ชนะเลิศและเงินทุนการศึกษาจานวน 5,000
บาท การประกวดนิทรรศการโครงงานอาชีพ(e-commerce) ตาม
14
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด ้วยนวัตกรรม

แผนการดาเนินงานระยะยาว
8. Maturity Model : โครงการได้ปก
ั หมุดเป้าหมายในการพ ัฒนา ไว้ 4 ขน
ั้

หมายเหตุ: หากสามารถดาเนินงานใน Stage 2 3 ผ่านได ้ในปี 2563 ก็จะสามารถเริม
่ Stage 4 ได ้ในปี 2564 และระยะเวลาในการดาเนินงานอาจจปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม
Stage 2: Product Improvement
Stage 3: Process Improvement
มีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั นี้
มีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั นี้
1. ผ่านการดาเนินงานใน Stage 1
1. ผ่านการดาเนินงานใน Stage 1 (Basic E-commerce)
(Basic E-commerce)
2. มีการผลิตสินค ้าในโรงเรียน (เรือนจา/ทัณฑสถาน/สถาน
2. มีการผลิตสินค ้าในโรงเรียน
พินจ
ิ ) และ/หรือ สามารถนาสินค ้าจากชุมชนมาจาหน่าย
(เรือนจา/ทัณฑสถาน/สถานพินจ
ิ )
ด ้วยระบบอีคอมเมิรซ
์ ได ้
และสามารถพัฒนาให ้เป็ นสินค ้า
3. มีบค
ุ ลากรในการดาเนินงานด ้านอีคอมเมิรซ
์ และ/หรือ
Premium ได ้
บุคลากรดาเนินงานด ้านการผลิตสินค ้า
3. มีบค
ุ ลากรในการดาเนินงานทัง้ ด ้าน
ั เจน
4. มีทศ
ิ ทางการผลิตและการตลาดทีช
่ ด
การผลิต และด ้านการขายผ่าน
5. มีแหล่งชุมชนทีส
่ ามารถทางานร่วมกัน (กรณีทเี่ ป็ น
ระบบอีคอมเมิรซ
์
โรงเรียน)
4. มีทศ
ิ ทางการผลิตและการตลาดที่
6. มีความสามารถปรับกระบวนการทางานให ้สะดวก รวดเร็ว
ชัดเจน
ถูกต ้อง แม่นยา หรือลดความซา้ ซ ้อน ด ้วยการนา
5. มีแหล่งชุมชนและเครือข่าย ที่
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้ เพือ
่ ให ้เกิดประสิทธิภาพมาก
สามารถทางานร่วมกันในการผลิต
ยิง่ ขึน
้
สินค ้าได ้ (มีหรือไม่มก
ี ็ได ้)
7. มีความรู ้พืน
้ ฐานด ้านการเป็ น
6. มียอดจาหน่ายสินค ้าออนไลน์อย่าง
ผู ้ประกอบการ (Entrepreneur) สามารถรู ้กระบวนการทา
้อยธ50,000
บาทต่อปี สารสนเทศตามพระราชด
ธุรกิจเบือ
้ งต ้น
การประชุมคณะกรรมการมูลนนิ
เิ ทคโนโลยี
าริ
8. มียอดจาหน่ายสินค ้าออนไลน์อย่างน ้อย 50,000 บาทต่อ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๒๗
มี
น
าคม
๒๕๖๓
ปี

Stage 1 : Basic e-Commerce
มีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั นี้
1. มีความรู ้พืน
้ ฐานด ้านอีคอมเมิรซ
์
2. สามารถสร ้างเพจร ้านค ้า
ออนไลน์ จาหน่ายสินค ้า
ออนไลน์ได ้
3. ผลิตสินค ้าได ้เอง และ/หรือนา
สินค ้าจากชุมชน มาจาหน่าย
สินค ้าออนไลน์ได ้
4. มียอดขายสินค ้าออนไลน์อย่าง
น ้อย 1,000 บาทต่อปี

Stage 4: Full e-Commerce มีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั นี้
1. ผ่านการดาเนินงานใน Stage 1 2 และ 3 (กรณีทไี่ ม่
เน ้นการผลิต ให ้ผ่านการดาเนินงานใน Stage 1 และ
3)
2. มีบค
ุ ลากรในการดาเนินงาน ด ้านอีคอมเมิรซ
์ และ/หรือ
บุคลากรดาเนินงานด ้านการผลิตสินค ้า
3. ความรู ้ด ้านการเป็ นผู ้ประกอบการ (Entrepreneur)
สามารถรู ้กระบวนการทาธุรกิจทัง้ ระบบ
4. มี Ecosystem ทีเ่ ป็ นเครือข่ายชุมชน รวมทัง้
ผู ้ประกอบการอืน
่ ๆ ทีส
่ ง่ เสริมการทาธุรกิจอีคอมเมิรซ
์
5. มีความพร ้อมในการเตรียมส่งออก และ/หรือ การผลิต
ตัง้ แต่ระดับ SME ขึน
้ ไป
6. เปิ ดสอน E-commerce ในโรงเรียน ให ้อยูใ่ นวิชาอี
คอมเมิรซ
์ หรือ วิชาชุนนุม หรือเป็ นเนือ
้ หาอยู่ในวิชาใด
วิชาหนึง่ (กรณีในเรือนจา / ทัณฑสถาน / สถานพินจ
ิ
ให ้มีการเปิ ดสอนหลักสูตรอีคอมเมิรซ
์ ให ้กับผู ้ต ้องขัง
เด็กและเยาวชนในสถานพินจ
ิ )
7. มียอดจาหน่ายสินค ้าออนไลน์อย่างน ้อย 100,000
บาทต่อปี
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