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วาระที ่๔.๔ (ฉบบัเต็ม)
โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาผูต้อ้งขงั

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ประจ าปี ๒๕๖๒

รายงานเมือ่
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓
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โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาผูต้อ้งขงั

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

การจดัการศกึษาดา้นคอมพวิเตอรเ์พือ่พฒันาผูต้อ้งขงั 
กรมราชทัณฑ ์จัดการศกึษาดา้นคอมพวิเตอรใ์หแ้กผู่ต้อ้งขงัในเรอืนจ า/ทณัฑสถาน
เพิม่กวา่ 83 แหง่ รวมเป็น 108 แหง่ จากเรอืนจ าทัง้หมดทั่วประเทศ 142 แหง่ คดิเป็น 
76% จัดการศกึษาตามความสนใจและศกัยภาพผูเ้รยีน

ปี 2562 มผีูต้อ้งขงัส าเร็จหลกัสตูร  5,089 คน (นับซ า้)
• วชิาชพีระยะสัน้ สาขาคอมพวิเตอร์ 2,170 คน
• หลกัสตูรอาชวีศกึษา 2,919 คน

ปี 2550 - 2563 มผีูต้อ้งขงัส าเร็จหลกัสตูร 47,763 คน 
• วชิาชพีระยะสัน้ สาขาคอมพวิเตอร์ 22,343 คน 

(นับซ า้)
• หลกัสตูรอาชวีศกึษา 25,420 คน (นับซ า้)

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

ระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ และ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ

ปีการศกึษา 2548–2561 มผีูต้อ้งขงัจบปรญิญาตร ี66 คน (11 แหง่)

รายไดท้ีเ่กดิจากการใชค้วามรูด้า้นคอมพวิเตอรข์องผูต้อ้งขงั

รายไดปี้ 2545 – 2562 
รวมเป็นเงนิ 76,874,583 บาท

รายไดปี้ 2562
เป็นเงนิ 11,864,734 บาท

• หลักสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ
(ปีการศกึษา 2548 – 2556) 
ส าเร็จการศกึษา 53 คน (7 แหง่)

• หลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ
(ปีการศกึษา 2557 – 2561)
ส าเร็จการศกึษา 13 คน (6 แหง่)

• ปี 2561 ส าเร็จการศกึษา 6 คน (3 แหง่)
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ปี 2562 มผีูต้อ้งขงัส าเร็จหลักสตูร  5,089 คน 
• วชิาชพีระยะสัน้ สาขาคอมพวิเตอร์ 2,170 คน
• หลักสตูรอาชวีศกึษา 2,919 คน

ปี 2550 - 2562 มผีูต้อ้งขงัส าเร็จหลักสตูร  47,763 คน 
• วชิาชพีระยะสัน้ สาขาคอมพวิเตอร์ 22,343 คน
• หลักสตูรอาชวีศกึษา 25,420 คน

หมายเหตุ
• หลักสตูรวชิาชพีคอมพวิเตอรใ์ชร้ะยะเวลาในการอบรมตัง้แต ่15-100ชัว่โมง (หลักสตูรในแตล่ะเรอืนจ า/ทัณฑสถานแตกตา่งกัน เชน่ การซอ่มเครือ่งคอมพวิเตอร,์ การใชง้าน

โปรแกรม Excel, การใชง้านโปรแกรม Word, คอมพวิเตอรก์ราฟิก, การใชค้อมพวิเตอรใ์นชวีติประจ าวัน
• หลักสตูรอาชวีศกึษา (ปวช. ปวส.) ดา้นคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก ่สาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ, สาขาชา่งเทคนคิคอมพวิเตอร,์ สาขาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์
• หลักสตูรอาชวีศกึษา (ปวช. ปวส.) สาขาทีม่วีชิาคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก ่ปวช.สาขาชา่งกอ่สรา้ง (วชิาคอมพวิเตอรเ์พือ่งานอาชพี, วชิาเขยีนแบบกอ่สรา้งดว้ยคอมพวิเตอร)์, ปวช.

สาขาชา่งยนต ์(วชิาคอมพวิเตอรเ์พือ่งานอาชพี) และ ปวส.สาขาเทคนคิกอ่สรา้ง (วชิาโปรแกรมส าเร็จรปูในงานอาชพี, เขยีนแบบกอ่สรา้งดว้ยคอมพวิเตอร)์

1. แผนภมูเิปรยีบเทยีบจ านวนผูศ้กึษา
วชิาชพีคอมพวิเตอร ์และการศกึษาระดบัอาชวีศกึษา (ปวช./ปวส.)

ของเรอืนจ า/ทณัฑสถาน 108 แหง่ต ัง้แตปี่ 2550 – 2562



4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓

ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 – 2561 มผีูต้อ้งขงัทีส่ าเร็จการศกึษาจ านวน 66 คน จากเรอืนจ า/ทัณฑสถาน 11 แหง่ แบง่เป็น 
➢ หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ แขนงวชิาพาณชิยกรรม วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศธรุกจิ (ปีการศกึษา 2548 - 2556)  

จ านวน 53 คน เป็นชายจ านวน 40 คน เป็นหญงิจ านวน 13 คน จากเรอืนจ า/ทณัฑสถาน 7 แหง่
➢ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ปีการศกึษา 2557 – 2561) 

จ านวน 13 คน เป็นชายจ านวน 11 คน เป็นหญงิจ านวน 2 คน จากเรอืนจ า/ทณัฑสถาน 7 แหง่

2. ผูต้อ้งขงัทีส่ าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
โครงการเทคโนโลยมีหาบณัฑติ
(ปีการศกึษา 2548 – 2561)

(ทีม่า : http://br.correct.go.th (ส านักพัฒนาพฤตนิสิยั กรมราชทณัฑ)์) ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มนีาคม 2563)

เรอืนจ า/ทัณฑสถาน
หลักสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ

แขนงวชิาเทคโนโลยพีาณชิยกรรม
(ปีการศกึษา 2548 – 2556)

หลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ
แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

(ปีการศกึษา 2557 - 2561)

รวม
(คน)

(ปิดรับนักศกึษาตัง้แตปี่ 2553) 2557 – 2559 2560 2561

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ

1. ทัณฑสถานบ าบัดพเิศษกลาง 15 - - - 1 - - - 16

2. ทัณฑสถานหญงิกลาง - 12 - 1 - - - 1 14

3. ทัณฑสถานนครราชสมีา - 1 - - - - - - 1

4. เรอืนจ ากลางคลองเปรม 22 - 1 1 - 4 - 28

5. เรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 1 - - - - - - - 1

6. เรอืนจ ากลางพษิณุโลก - - 1 - - - - - 1

7. เรอืนจ ากลางสงขลา 1 - - - - - - - 1

8. เรอืนจ าอดุรธานี - - - - 1 - - - 1

9. เรอืนจ าจังหวดัล าพนู - - 1 - - - - - 1

10. เรอืนจ าพเิศษพัทยา - - - - - - 1 - 1

11. เรอืนจ าอ าเภอนางรอง 1 - - - - - - - 1

รวมเป็น (คน) 40 13 3 1 3 - 5 1 66 คน

53 คน (7 แหง่) 4 คน (4 แหง่) 3 คน (3 แหง่) 6 คน (3 แหง่) (11 แหง่)
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ตัวอยา่งรายไดใ้นปี 2562 ทีเ่กดิจากการรับจา้งท างานหลงัจากไดรั้บความรูจ้ากโครงการในพระราชด ารฯิ ไดแ้ก ่ทัณฑสถานหญงิกลางมรีายไดจ้ากการจัดท า
จัดท าหนังสอืเสยีงเดซี ่ใหแ้กส่มาคมคนตาบอดฯ (เป็นเงนิ 144,461 บาท) รับจา้งสแกนหนังสอืเกา่จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(เป็นเงนิจ านวน 275,000) 
และ รายไดจ้ากการท าการต์นูอนเิมชัน่ สมดุไดอารี ่การด์ กระดาษเขยีนจดหมาย (เป็นเงนิ 913,640 บาท)

➢ รายไดปี้ 2545 – 2562 รวมเป็นเงนิ 76,874,583 บาท
➢ รายไดปี้ 2562 เป็นเงนิ 11,864,734 บาท

3. รายไดท้ีเ่กดิจากการใชค้วามรูด้า้นคอมพวิเตอรข์องผูต้อ้งขงั
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4. การพฒันาทกัษะดา้นคอมพวิเตอรใ์หแ้กผู่ต้อ้งขงั

4.1 การพฒันาผูต้อ้งขงัใหม้ทีกัษะในการถอดความเสยีง (ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษหญงิ จ.ปทมุธาน)ี

ปี 2562 เนคเทค รว่มกบั มลูนธิฯิ และทัณฑสถานบ าบดัพเิศษหญงิจดัท า “โครงการฝึกถอด
ความเสยีงพดู เพือ่พัฒนาทักษะดา้นการถอดความเสยีงพดูแกผู่ต้อ้งขงั” เพือ่เตรยีมบคุลากร
รองรับงานถอดความเสยีงรายการโทรทศันท์ีจ่ะตอ้งมคี าบรรยายแทนเสยีงแบบเปิด/ปิดได ้
(ตามประกาศ กสทช. เรือ่ง การสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธขิองคนพกิาร ใหเ้ขา้ถงึหรอืรับรูแ้ละ
ใชป้ระโยชนจ์ากรายการของกจิการโทรทัศน ์ณ 5 กมุภาพันธ ์2559) 

ผลด าเนนิงานปี 2562 :

➢ มลูนธิฯิ จัดหาคอมพวิเตอรจ์ านวน 10 ชดุ ใหแ้กท่ณัฑสถานบ าบดัพเิศษหญงิเพือ่ใหผู้ต้อ้งขงั
ใชฝึ้กทกัษะในการถอดความเสยีงและรับงานเป็นวชิาชพีหนึง่

➢ ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษหญงิคัดเลอืกผูต้อ้งขงัเขา้รว่มโครงการฯ จ านวน 20 คน เนคเทคไดฝึ้ก
ทกัษะการถอดความเสยีง 3 ระยะ ไดแ้ก ่ระยะที ่1 การทดสอบการพมิพส์มัผัสตามตวัอกัษรบน
หนา้จอ ผา่นโปรแกรม RevivaType ระยะที ่2 การทดสอบการสะกดค าในภาษาไทย ระยะที ่3
การทดสอบการพมิพถ์อดความเสยีงพดู 

➢ หลังจากนัน้ เนคเทคคดัเลอืกผูต้อ้งขงัเหลอื 10 คน โดยคดัเลอืกจากความถกูตอ้งของขอ้ความ
และความเร็วในการพมิพ ์เพือ่ฝึกฝนใหพ้รอ้มรับจา้งงานถอดความเสยีง โดยใหฝึ้กสะกดค ายาก
และค าทบัศพัท ์โดยอา้งองิตามโปรแกรมพจนานุกรมอเิล็กทรอนกิส ์ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ. 2542 และฝึกถอดความเสยีงของการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนของมหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

แผนด าเนนิงานปี 2563 :

➢ ระยะแรกเนคเทคจะจัดจา้งในการท าค าบรรยายแทนเสยีงของ “วดิโีอการเรยีนการสอนของ
มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร” โดยก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้กท่ัณฑสถานบ าบัดพเิศษหญงิใน
อตัรา 500 บาทตอ่ 1 ชัว่โมงค าบรรยายเสยีง

➢ มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนครจัดสอนหลักสตูรเทคโนโลยสีารสนเทศแบบเรยีนรว่มระหวา่ง
นักศกึษาและนักศกึษาทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ จงึไดจั้ดท าใหม้บีรกิารค าบรรยายแทน
เสยีงแบบทนัตอ่เวลา เพือ่ใหนั้กศกึษาทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิสามารถตดิตาม
เนือ้หาวชิาในระหวา่งการเรยีนการสอนได ้
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4.2 การอบรมออกแบบบรรจภุณัฑส์ าหรบัผลติภณัฑข์องทณัฑสถานหญงิกลาง

➢ ทณัฑสถานหญงิกลางเปิดรา้นอาหาร “ครัวชวนชม” เพือ่รองรับการฝึกอาชพีของผูต้อ้งขงัหญงิ และ
ผูต้อ้งขงัไดฝึ้กวชิาชพีคอมพวิเตอร ์ซึง่มทีกัษะในการใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟฟิกและการผลติสือ่ส ิง่พมิพ ์

➢ มลูนธิฯิ รว่มกบั มจธ โดย ผศ.บญุเลีย้ง แกว้นาพันธ ์จัดอบรมหลักสตูรออกแบบบรรจภุัณฑส์ าหรับ
ผลติภณัฑข์องทณัฑสถานหญงิกลาง เมือ่ 24-26 กนัยายน 2562 เพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัสามารถออกแบบบรรจุ
ภณัฑไ์ดห้ลากหลายรปูแบบ

ผลการด าเนนิงานปี 2562 :

➢ ผูต้อ้งขงัไดอ้อกแบบซองบรรจภุัณฑค์กุกี ้จ านวน 20 แบบ ผศ.บญุเลีย้งคดัเลอืกผลงานทีม่คีวาม
โดดเดน่ 2 ผลงาน มาผลติเป็นซองคกุกีเ้พือ่จัดจ าหน่ายจรงิ ณ รา้นชวนชม จ านวน 2,000 ซอง 
(งบสนับสนุนจาก มลูนธิเิงนิทนุงานแสดงการพมิพ ์มลูนธิอิาจารยก์ าธร สถริกลุ วารสาร ขา่วสาร
ในวงการพมิพ ์สนับสนุนงบจัดพมิพซ์องคกุกี)้

➢ ในเดอืนมกราคม 2563 พบวา่มผีูท้ ีผู่ส้นใจซือ้คกุกีม้ากขึน้ เนือ่งจากซองบรรจภุัณฑม์รีปูแบบ
น่าสนใจ สะอาด ทนัสมัย และมมีาตรฐาน

4.3 การจดัท าหนงัสอืสารานกุรมไทยฉบบัเยาวชน ในรปูแบบมาตรฐานหนงัสอื เล็กทรอนกิส ์EPUB3

➢ ปี 2560 มลูนธิฯิ รว่มกับ เนคเทค สวทช. จัดท า “หนังสอืสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เป็นหนังสอือเิล็กทรอนกิสม์าตรฐาน EPUB3” จ านวน 43 เลม่ (ฉบับเยาวชนฯ 
41 เลม่, และฉบับพเิศษ 2 เลม่) เพือ่เผยแพรบ่นคลังหนังสอืของหอ้งสมดุดจิทัิลพระราชทาน โครงการ
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เพือ่ใหเ้ป็นประโยชนต์อ่คนทกุกลุม่ทีม่คีวามตอ้งการแตกตา่งกัน ใหส้ามารถ
เขา้ถงึหนังสอืทีม่คีณุคา่นีอ้ยา่งเทา่เทยีมกัน 

ผลการด าเนนิงานปี 2561-2563 :

1. ทัณฑสถานหญงิกลาง ไดจั้ดท าหนังสอืสารานุกรมไทยฯ จ านวน 11 เลม่
(เลม่ที ่30 – 41) เป็นหนังสอือเิล็กทรอนกิสม์าตรฐาน EPUB3 แบบ Fixed 
layout โดยผูต้อ้งขงัไดรั้บคา่ตอบแทนจ านวน 40,000 บาท

2. ทัณฑสถานหญงิกลางจะจัดท าหนังสอืสารานุกรมไทยฯ จ านวน 27 เลม่ 
(เลม่ที ่1-27) เป็นหนังสอือเิล็กทรอนกิส ์EPUB3 แบบ Reflowable มลูนธิฯิ 
ไดจั้ดคอมพวิเตอรท์ีม่ปีฎบิัตกิาร Windows จ านวน 2 ชดุ เป็นการตอบแทน

• ทัณฑสถานหญงิกลางได ้
สง่มอบงานใหแ้กโ่ครงการ
สารานุกรมไทยแลว้

• ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งตรวจสอบ
รปูภาพวา่ มกีารละเมดิลขิสทิธิ์
หรอืไม ่หากตรวจสอบแลว้
ทางโครงการสารานุกรมไทยฯ 
จะเผยแพรว่งกวา้งตอ่ไป
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➢ ตัง้แตปี่ 2559 “โครงการสง่เสรมิการใชไ้อซทีสีรา้งรายได”้ เพือ่พัฒนาคร-ูนักเรยีนในชนบทในดา้นการท าธรุกจิ
ออนไลน ์(e-commerce) สามารถใชไ้อซทีเีพิม่ชอ่งทางขายสนิคา้ ชว่ยสรา้งรายไดใ้หแ้กโ่รงเรยีน นักเรยีน
ครอบครัว ชมุชน 

➢ ในปี 2562 จัดท า “โครงการพัฒนาความสามารถดา้นไอซทีทีีส่นับสนุนการท าธรุกจิออนไลนข์องเรอืนจ า/ฑณัฑสถาน
ใหแ้กผู่ต้อ้งขงั” เพือ่สง่เสรมิการประยกุตใ์ชไ้อซทีเีพือ่ชว่ยสรา้งรายไดใ้หแ้กผู่ต้อ้งขงั พัฒนาความรูด้า้นการท าธรุกจิ
ออนไลนใ์หแ้กผู่ต้อ้งขงั เปิดโอกาสใหผู้ต้อ้งขงัไดม้ทีักษะดา้นธรุกจิออนไลนผ์า่นการลงมอืปฏบิตัจิรงิ

ผลการด าเนนิงานปี 2562 :

➢ กรมราชทัฑณ์ไดค้ดัเลอืกเรอืนจ า/ทณัฑสถานทีม่สีนิคา้ของผูต้อ้งขงัจ าหน่ายอยูแ่ลว้ จ านวน 23 แหง่ เขา้รว่มอบรม
หลกัสตูร “การสรา้งธรุกจิในยคุเศรษฐกจิดจิทิลั” ณ ศนูยส์ง่เสรมิศลิปาชพีระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน) เมือ่วันที ่
13 – 15 พฤศจกิายน 2562

➢ ภายหลงัการอบรม กรมราชทัณฑไ์ดค้ดัเลอืกเรอืนจ า/ทณัฑสถานน ารอ่ง จ านวน 5 แหง่ ไดแ้ก ่เรอืนจ ากลาง
ก าแพงเพชร ทัณฑสถานบ าบดัพเิศษหญงิปทมุธาน ีทัณฑสถานหญงิเชยีงใหม ่ทัณฑสถานหญงินครราชสมีา และ
เรอืนจ าพเิศษกรงุเทพ ด าเนนิกจิกรรมในเชงิลกึ อาท ิสรา้งเพจรา้นคา้ ขายสนิคา้ออนไลน ์คดัเลอืกผูต้อ้งขงัชัน้ดมีา
เป็นผูช้ว่ยจ าหน่ายสนิคา้ออนไลน์

ทัณฑสถานหญงินครราชสมีาเรอืนจ ากลางก าแพงเพชร ทัณฑสถานหญงิเชยีงใหม่

4.4 การพฒันาความสามารถดา้นการใชไ้อซทีสีรา้งรายไดใ้หแ้กเ่รอืนจ า/ทณัฑสถาน
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ผลการด าเนนิงานปี 2562 (ตอ่)

➢ มยีอดจ าหน่ายสนิคา้ (เฉพาะยอดจ าหน่ายสนิคา้ออนไลน)์ ของเรอืนจ า/ทณัฑสถานน ารอ่ง จ านวน 5 แหง่ 
ชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2562 – มกราคม 2563 เป็นเงนิ 469,041 บาท
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210,995 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

เรอืนจ าพเิศษกรงุเทพ

ทัณฑสถานบ าบัดพเิศษหญงิปทมุธานี

ทัณฑสถานหญงินครราชสมีา

ทัณฑสถานหญงิเชยีงใหม่

เรอืนจ ากลางก าแพงเพชร

จ านวนเงนิ (บาท)

ปี 2562 มผีูต้อ้งขงัทีพ่น้โทษแลว้ประกอบอาชพีเกีย่วกบัไอท ี(แจง้อยา่งไมเ่ป็นทางการ) จ านวน 22 คน

5. ผูต้อ้งขงัทีพ่น้โทษแลว้ประกอบอาชพีเกีย่วกบัไอที

เรอืนจ า/ทัณฑสถาน ผูต้อ้งขงั (คน)

1. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 5
2. ทัณฑสถานบ าบดัพเิศษกลาง 3
3. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรอียธุยา 2
4. เรอืนจ ากลางนครพนม 2
5. ทัณฑสถานบ าบดัพเิศษพระนครศรอียธุยา 2

เรอืนจ า/ทัณฑสถาน ผูต้อ้งขงั (คน)

6. ทัณฑสถานหญงิกลาง 2
7. เรอืนจ ากลางชลบรุี 2
8. เรอืนจ ากลางพษิณุโลก 2
9. ทัณฑสถานบ าบดัพเิศษหญงิ 1
10. เรอืนจ ากลางฉะเชงิเทรา 1


