
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

๔.๑.๒  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษาของโรงเรยีนพระปรยิัติธรรม  
 (ผู้ถวายรายงาน: นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล) 

เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๕๐  วัตถุประสงค์คือเพ่ือสร้างโอกาสทางเลือกในการศึกษาให้กับเยาวชนที่ได้บรรพชา และส่งเสริม
การนำไอทีไปประยุกต ์ใช้ให้เก ิดประโยชน์ตามความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน อ ันจะช่วยยกระดับคุณภาพชวีิต 
ของสามเณร โดยเริ่มนำร่องกับโรงเรียน ๓ แห่งในจังหวัดน่าน  และได้ขยายผลการดำเนนิงานไปจังหวัดแพร่ เชียงราย พะเยา ลำปาง 
ศรีสะเกษ และสิงห์บุรี  

ปัจจุบันในปี ๒๕๖๓  มีโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการรวม ๕๑ โรงเรียน จาก ๗ จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ ๕ จังหวัด ได้แก่  
จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และลำปาง  จำนวน ๔๑ แห่ง, ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๙ แห่ง  และ
ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสิงห์บรุี จำนวน ๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๕๑  แห่ง  

๑. ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ 

    ในปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินกิจกรรม ๒ เรื่อง ได้แก่  การพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนกิส์และการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียนพระปริยตัิธรรม และ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อสง่เสรมิการเรยีนรู้ภาษาบาลี  สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ 
ได้ดังนี้ 

๑.๑.  การพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนกิส์และการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในโรงเรยีนพระปรยิัติธรรม 
สืบเนื่องจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีดำเนิน

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในโครงการฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา  
และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเปน็ทกัษะทีจ่ำเปน็ในศตวรรษที ่๒๑ ให้แก่นักเรยีนจากโรงเรียนในโครงการ ได้แก่ คิดอยา่ง
เป็นระบบ คิดเป็นแก้ปญัหาเป็น ทำงานกับผู้อื่นได้ ตลอดจนส่งเสริมนกัเรยีนเขา้ร่วมนำเสนอผลงานในเวทีต่างๆ โดยผลงานที่เกดิขึน้จะ
สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควตาพิเศษ โดยในปี ๒๕๖๓ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ตอบรับเข้าร่วม
โครงการ จำนวน ๒๕ แห่ง ดังนี้ 

กลุ่มโรงเรียน ปีที่เข้าร่วม รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
กลุ่มแรก :  
โรงเรียนพระปริยตัิธรรม 
ภาคเหนือ  
(๑๕ โรงเรียน) 

๒๕๕๔ โรงเรียนเชียงกลางปรยิัติศึกษา จ.น่าน  โรงเรียนวัดน้ำไครน้ันทชยัศึกษา จ.นา่น  
โรงเรียนวัดบุญยืน จ.น่าน   โรงเรียนนันทบุรวีิทยาพระปริยตัิธรรม จ.น่าน 
โรงเรียนวัดปรางค์ จ.น่าน   โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวทิยา จ.นา่น 
โรงเรียนวัดเมืองราม จ.น่าน   โรงเรียนวัดฟ้าสวรรค์ จ.นา่น 
โรงเรียนนิโครธาราม จ.นา่น   โรงเรียนวัดภูเกต็ จ.น่าน 
โรงเรียนพุทธโกศัยวทิยา จ.แพร ่  โรงเรียนร้องเข็มวิทยา จ.แพร ่
โรงเรียนร้องแหยง่วิทยาคม จ.แพร่  โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา จ.พะเยา  
โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสชุาดาราม จ.ลำปาง 

กลุ่มสอง : 
โรงเรียนพระปริยตัิธรรม 
ภาคอีสาน  
(๙ โรงเรียน) 

๒๕๕๙ โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ.ศรสีะเกษ  โรงเรียนวัดบ้านโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 
โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรสีะเกษ โรงเรียนเกียรตแิก้ววทิยา จ.ศรีสะเกษ 
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ  โรงเรียนกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ 
โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา จ.ศรีสะเกษ  โรงเรียนปรางค์กูว่ิทยา จ.ศรสีะเกษ 
โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ จ.ศรีสะเกษ 

กลุ่มสาม :  
โรงเรียนพระปริยตัิธรรม 
ภาคกลาง (๑ โรงเรียน) 

๒๕๖๐ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บรุี  
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โดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในป ี๒๕๖๓ ดังนี้ 
๑) กิจกรรมพัฒนาครู:  

ในปี ๒๕๖๓ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย KidBright-IoT และการใช้ Fabrication Lab สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา” 
ภายใต้โครงการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Technology) เพ่ือเตรียมความพร้อมกา้วสู่ประเทศไทย ๔.๐  เม่ือวันที ่๕ - ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ครูจากกลุ่มโรงเรียนภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ และกลุ่มโรงเรียนแกนนำของ 
สนก.สพฐ. ซึ่งเป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในวิชาต่างๆ ได้แก่ ครูวิทยาการคำนวณ ครูคอมพิวเตอร์ ครูวิทยาศาสตร ์ครูคณิตศาสตร,์ 
อื่นๆ จำนวน ๑๘๒ คน จาก ๙๐ หน่วยงาน (ในจำนวนนี้เป็นครูจากโรงเรียนในโครงการของมูลนิธิฯ จำนวน ๑๔๒ คน จาก  ๗๐ 
หน่วยงาน) ทั้งนี้ มีครูจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมเข้าอบรม จำนวน ๔๐ รูป/คน จาก ๒๐ โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๘ ของ
จำนวนผู้เขา้อบรมทัง้หมด)  

๒) กิจกรรมพัฒนานกัเรียน (ค่ายอิคคิวซัง) 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้เชิญนักวิชาการและหน่วยงานเครอืข่ายเข้ารว่มดำเนนิกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้ระบบสมองกลฝงัตัว การสร้างชิน้งาน ๓ มิติ และ Internet of Things (IoT) ให้แก่นักเรียนและสามเณร โดยจัดกิจกรรม 
๓ ค่ายต่อเนื่อง แล้วให้นักเรียนจดัทำขอ้เสนอเพ่ือขอรับทนุทำโครงงาน (สนับสนุนงบประมาณโดยโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบ
รน) แล้วจัดให้มีกิจกรรม Show & Share เพ่ือให้นักเรียนและสามเณรได้นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นวิศวกรรมของ
ตนเองเป็นประจำทกุปี ตลอดจนส่งเสรมินักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีต่างๆ โดยผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควตาพิเศษ หรือวธิีรับตรง  

ในปี ๒๕๖๓ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับนักวิชาการ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัด  
ค่ายอิคคิวซัง จำนวน ๘ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิน้ ๒๓๗ รูป/คน ประกอบด้วย นักเรยีน ๑๙๒ รูป และครู ๓๘ รูป/คน 
จาก ๒๕ โรงเรียน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ ๗ คน รายละเอยีด ดังนี้ 

• โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนเครอืข่าย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จำนวน ๓ 
ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๓๕ รูป/คน (นับไม่ซ้ำ) ประกอบด้วย สามเณร ๓๓ รูป , ครู ๒ รูป/คน 

• โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๕ จังหวัดภาคเหนอื โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 
๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๙๓ คน (นับไม่ซ้ำ) ประกอบด้วย สามเณร ๖๔ รูป , ครู ๒๒ รูป/คน (๑๕ 
โรงเรียน) และนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์๗ คน  

• โรงเรียนพระปริยตัิธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยั
ราชภัฏอุบลราชธาน ีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๙ คน (นักเรียน ๙๕ รูป , ครู ๑๔ รูป/คน) จาก ๙ โรงเรียน 

๓) การส่งผลงานเข้าประกวดเวทีต่าง ๆ  
เวที กิจกรรม ผู้ได้รับรางวัล 

งาน Show & Share : 
สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 
จัดโดยมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
พระราชดำริฯ 

สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมเข้าร่วมกิจกรรม  
๑) กิจกรรมสร้างชิ้นงาน ๓ มิติ ด้วย ๓D-

Printer ประกอบโครงงานลิฟต์ จำนวน 
๒ ทีม (๖ รูป) จาก ๒ โรงเรียน  

๒) การประกวดสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 
จำนวน ๓๗ ทีม (๑๑๑ รูป) จาก ๑๔ 
โรงเรียน 
• ระดับ ม.ต้น ๑๕ ทีม (๔๕ รูป) 
• ระดับ ม.ปลาย ๒๒ ทีม (๖๖ รูป) 

๑) การประกวดสิง่ประดิษฐ์สมองกลฝังตัว  
• ระดับ ม.ต้น ได้รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๔ ทีม 

- โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอตัโนมัติ 
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บรุี 

- โครงงานห้องสมุดอัจฉรยิะ  
โรงเรียนพุทธโกศัยวทิยา จ.แพร ่

- โครงงานเครื่องสรงน้ำพระธาตุ  
โรงเรียนร้องแหยง่วิทยา จ.แพร่ 

- โครงงานตู้อบสมุนไพร 
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เวที กิจกรรม ผู้ได้รับรางวัล 

โรงเรียนร้องแหยง่วิทยา จ.แพร่ 
๒) ระดับ ม.ปลาย ได้รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ ทีม 

- โครงงาน box-box 
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บรุี 

๔) นักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวทิยาลัยในโควตาพเิศษ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ มีนักเรียนจากโรงเรยีนพระปริยัตธิรรมในโครงการพัฒนาทกัษะการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำหรบัโรงเรียนพระปริยตัิธรรม เข้าศึกษาตอ่ระดับอุดมศึกษาในโควตาพิเศษ จำนวน ๑๙ คน รายละเอียด ดังนี้   

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน/จังหวัด 
เข้าศึกษาต่อสาขา 

สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
เกรดเฉล่ีย (GPAX) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑) นายไพบูลย์ แก้วมงคล รร.เกียรติแก้ววิทยา  
จ.ศรีสะเกษ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

- - - ๓.๗๔ 

๒) นายธีรเดช นิลเพชร รร.เกียรติแก้ววิทยา  
จ.ศรีสะเกษ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

- - - ๒.๙๔ 

๓) นายพีรพล แสนยา่ง รร.พุทธโกศัยวิทยา  
จ.แพร่ 

วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

- - - ๓.๑๗ 

๔) นายวัชรชัย อาจยางคำ รร.พุทธโกศัยวิทยา  
จ.แพร่ 

วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

- - - ๒.๗๒ 

๕) นายธัญเทพ พรมเกษา รร.นันทบุรวีิทยา   
จ.น่าน 

วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

- - - ๒.๙๗ 

๖) นายปองธรรม สงวนสตัย์ รร.วัดสระกำแพงใหญ่  
จ.ศรีสะเกษ 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มทร.ธัญบุรี 

- - - ๒.๘๗ 

๗) นายดำเกิง ไกรไพบูลย์ รร.วัดเมืองราม จ.น่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

- - ๒.๕๐ ๒.๗๔ 

๘) นายสุรพงษ์ มนตรีวงษ์ รร.วัดสระกำแพงใหญ่  
จ.ศรีสะเกษ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

- - ๓.๑๓ ๓.๒๗ 

๙) นายภครพงษ์ แจ่มแจ้ง รร.ศรีเกษตรวิทยา  
จ.ศรีสะเกษ 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

- - ๓.๔๔ ๓.๓๑ 

๑๐) นายอริย์ธัช ขันหล่อ รร.วัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
มทร.ธัญบุรี 

- - ๓.๗๘ ๓.๗๐ 

๑๑) นายอภิชาต กันภยัเพ่ือน รร.วัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
มทร.ธัญบุรี 

- - ๓.๒๑ ๓.๐๗ 

๑๒) นายอนุวัฒน ์กุณนะวัน รร.วัดนาราบวิทยา  
จ.น่าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

- ๓.๓๘ ๒.๕๘ ๒.๗๔ 

๑๓) นายธนศักดิ์ สมรัตน ์ รร.วัดสระกำแพงใหญ่  
จ.ศรีสะเกษ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

- ๓.๖๓ ๓.๔๗ ๒.๕๔ 

๑๔) นายนนทวัฒน ์วุฒิคำ รร.พุทธโกศัยวิทยา  
จ.แพร่ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

- ๔.๐๐ ๓.๙๘ ๓.๙๗ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน/จังหวัด 
เข้าศึกษาต่อสาขา 

สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

เกรดเฉล่ีย (GPAX) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑๕) นายธวัชชัย ศรีวิชัย รร.พุทธโกศัยวิทยา  
จ.แพร่ 

วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

- ๒.๗๕ ๒.๓๒ ๒.๔๔ 

๑๖) นายปัญจพล สุทธะ รร.วัดดอนมงคลสันตสิขุ
วิทยา จ.น่าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

๓.๕๐ ๒.๙๙ ๓.๐๘ ๓.๑๓ 

๑๗) นายเสถียร มาสา รร.พุทธโกศัยวิทยา  
จ.แพร่ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

เข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙  
จบการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
GPAX: ๒.๖๘ 
ยังไม่ได้ทำงาน เนื่องจากรับคัดเลือก
ทหารกองเกิน ๑ ปี 

๑๘) นายวิชัย แสนยา้ง รร.พุทธโกศัยวิทยา  
จ.แพร่ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

เข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙  
จบการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
GPAX: ๓.๑๓ 
ตำแหน่ง: Consultant 
บริษัท: Cumulus International Co., Ltd. 

๑๙) นายสมชาติ หิรัญวงษ์ รร.พุทธโกศัยวิทยา  
จ.แพร่ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันการจดัการปญัญาภวิัฒน ์

เข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
จบการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
GPAX: ๒.๘๖ 
ยังไม่ได้ทำงาน เนื่องจากรับคัดเลือก
ทหารกองเกิน ๑ ปี 

 

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีสามเณรทีมี่ผลงานในกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอิเลก็ทรอนกิส์และการเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยตัิธรรม สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควตาพิเศษ  จำนวน ๘ คน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาในสาขาวิชา มหาวิทยาลัย 
๑) สามเณรวรณัน พันธ์แกน่ รร.พระปริยัติธรรมเกียรติแกว้

วิทยา จ.ศรีสระเกษ 
เทคโนโลยดีิจทิัลและสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภวิฒัน ์

๒) สามเณรธนภัทร ธรรมจติร รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร ่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปญัญาประดิษฐ์ สถาบันการจัดการปัญญาภวิฒัน ์
๓) สามเณรจีระศักดิ์ กาศวบิูลย ์ รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร ่ วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ สถาบันการจัดการปัญญาภวิฒัน ์
๔) สามเณรอนุชิต สรีโยธี รร.พระปริยัติธรรมเกียรติแกว้

วิทยา จ.ศรีสระเกษ 
วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันการจัดการปัญญาภวิฒัน ์

๕) สามเณรจารวุัฒน ์อุดสุรินทร ์ รร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 
จ.สิงห์บุรี 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี 

๖) สามเณรณงค์ฤทธิ ์ดิลกแพทย์ รร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 
จ.สิงห์บุรี 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี 

๗) สามเณรปริวัฒน์ เพ็งรตัน์ รร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 
จ.สิงห์บุรี 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี 

๘) สามเณรรัชชานนท์ จิตอารี รร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 
จ.สิงห์บุรี 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี 

๙) สามเณรอาทิตภมิู หวานหอม รร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 
จ.สิงห์บุรี 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

๑.๒ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลนแ์ละส่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี 
ในปี  ๒๕๖๓ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อสง่เสรมิการเรยีนรู้ภาษาบาลี ดังนี้ 
๑) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงาน ๒ ชุด 

ชุดที่ ๑  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อสง่เสรมิการเรยีนรู้ภาษาบาลี สั่ง ณ วันที่  
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ : ภายในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วย (๑) ที่ปรึกษาคณะทำงาน   (๒) คณะทำงานกำกับดูแลการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ภาษาบาล ีและ (๓) คณะทำงานด้านเทคนิค การออกแบบระบบ
การเรียนออนไลน ์และการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรูภ้าษาบาลี   

ชุดที่ ๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านวิชาการ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ : จากการประชุมคณะทำงาน 
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี (ชุดที่ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มติที่
ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานด้านวิชาการ เพ่ิมเติม เพ่ือร่วมจัดทำและตรวจสอบความถกูต้องของบทเรียนในรปูแบบวดิีโอและ
เนื้อหา ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์  และในระบบ MOOC  รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และแนวทางการ
ประเมินเพ่ือให้ได้รับใบประกาศนยีบัตรออนไลน์ และ/หรือ การเทยีบโอนการเรียน และ ร่วมตอบคำถามที่เกีย่วข้องกับการเรยีนภาษา
บาลีที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และในระบบ MOOC   (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาบาลี และ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านวิชาการ ปรากฏตามเอกสารแนบ) 

๒) หน่วยงานเครือข่าย และบทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยนื 

      ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี มีหน่วยงานเครือข่ายความ
ร่วมมือในการดำเนนิงาน ดังนี้ 

(๑) มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ
(๓) สำนักงานแม่กองบาลสีนามหลวง 
(๔) มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณร์าชวิทยาลยั 
(๕) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
(๖) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

      ทั้งนี้ จากการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี  ในวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ และจากการประชุมร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวันที ่๘ตุลาคม ๒๕๖๓ มติที่ประชุม
เห็นชอบให้หน่วยงานเครอืข่ายมีบทบาทหนา้ที ่ความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความยั่งยนื ดังนี้ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
• วางแผนการดำเนนิงาน กำหนดเปา้หมาย และร่วมดำเนินงานเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด 
• ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและ/หรือ เอกชน เพ่ือร่วมจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ์สำหรบัใช้ในการดำเนินงาน 
• ดำเนินการจดักิจกรรมเพ่ือเผยแพร่บทเรยีนออนไลนแ์ละแนวทางการใช้งานใหก้ับกลุ่มเปา้หมาย 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
• สนับสนุนการจดัทำเนือ้หาใหส้อดคลอ้งกับหลักสูตรของกลุม่เป้าหมายทีเ่รยีนภาษาบาลี 
• ร่วมจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  สำหรับใช้ในการดำเนินงาน

ร่วมกัน 
• สนับสนุนการดำเนนิกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง โดยกำหนดนโยบายให้ ผู้อำนวยการโรงเรยีนและ/หรือ ผู้บริหาร

สถานศึกษา ช่วยสนบัสนนุ ส่งเสรมิ อำนวยความสะดวก ช่วยแก้ปญัหาต่าง ๆ  ตลอดจนประสานงานในพ้ืนที่ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้บคุลกรมีโอกาสได้ทำงานได้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย  



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

• ช่วยสนับสนุนในการกำกบัติดตามอยา่งต่อเนื่อง เพ่ือให้การดำเนนิงานบรรลุเปา้หมายตามทีก่ำหนดไว้ 

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง  
• ให้ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมจัดทำเนือ้หาบทเรียน ถ่ายทอดความรูท้ี่ก่อให้เกดิประโยชนต์่อการดำเนนิงาน  
• ร่วมสนับสนุนบุคลากร ในการดำเนนิงานร่วมกัน 
• สนับสนุนที่ปรกึษาและ ร่วมให้คำปรึกษาทางวิชาการ และ/หรือ ติดตามให้ความช่วยเหลอืโรงเรียนที่เข้ารว่ม

โครงการฯ  เป็นรายกรณตีามความเหมาะสม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
• ให้ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมจัดทำเนือ้หาบทเรียน ถ่ายทอดความรูท้ี่ก่อให้เกดิประโยชนต์่อการดำเนนิงาน  
• ร่วมจัดทำบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ MOOC ในส่วนของเนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ เ พ่ือให้

สามารถออกใบประกาศออนไลน์ใหก้ับผูเ้รียนที่จบหลักสตูรได้ 
• ร่วมดำเนินงานในการเทียบโอน เพ่ือเปดิโอกาสให้พระภกิษุ สามเณร หรือ ฆารวาส ที่เรียนบทเรียนออนไลน์

แล้ว มาทดสอบตามมาตรฐานของมหาวทิยาลัย สามารเก็บเปน็หนว่ยกิตได้ 
• ร่วมสนับสนุนบุคลากร ในการดำเนนิงานร่วมกัน 
• สนับสนุนที่ปรกึษาและ ร่วมให้คำปรึกษาทางวิชาการ และ/หรือ ติดตามให้ความช่วยเหลอืโรงเรียนที่เข้ารว่ม

โครงการฯ  เป็นรายกรณตีามความเหมาะสม 

 สำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ  
• วางแผนการดำเนนิงาน กำหนดเปา้หมาย และร่วมดำเนินงานเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด 
• ร่วมจัดหาและสนบัสนุนทรพัยากร เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ์  สำหรับใช้ในการดำเนนิงานร่วมกัน 
• สนับสนุนด้านเทคโนโลยี เช่น คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER : Open Educational Resources) 

ระบบสื่อสาระออนไลน์ (MOOC : Massive Open Online Course) เพ่ือใช้ในการเผยแพร่เนื้อหาภาษาบาล ี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
• วางแผนการดำเนนิงาน กำหนดเปา้หมาย และร่วมดำเนินงานเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด 
• ร่วมจัดหาและสนบัสนุนทรพัยากร เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ์  สำหรับใช้ในการดำเนนิงานร่วมกัน 
• ออกแบบและจัดทำบทเร ียนออนไลน์ ท ั ้งในรูปแบบวิดีโอ หน ้าเว ็บไซต์ ระบบ MOOC และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ออนไลน ์เพ่ือให้เกดิการใช้งานที่แพร่หลาย  
• สนับสนุนด้านเทคโนโลย ีได้แก่ระบบ Smart MOOC ในการเผยแพร่บทเรียน 
 

๓) ผลิตวิดีโอและการเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ 
ในปี ๒๕๖๓ ทีมผลิตสื่อสามารถผลิตวิดีโอได้จำนวน ๖๕ ตอน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ จึง

ผลิตบทเรียนได้น้อยกว่าแผนงานทีก่ำหนด  จึงได้ปรับแผนและขยายระยะเวลาในการผลิตวิดีโอ และได้เริ่มเผยแพร่ผลงานใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 

(๑)  เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.pali-online.in.th โดยจะนำเนือ้หาวิดีโอเผยแพร่สัปดาหล์ะ ๓ - ๕ ตอน อย่าง 
 ต่อเนื่อง 

(๒)  จัดทำ facebook เพ่ือเปน็ชอ่งทางในการเผยแพร่บทเรียนออนไลน ์ 
  https://www.facebook.com/PaliOnline2020 
 
 
 

http://www.pali-online.in.th/
https://www.facebook.com/PaliOnline2020


การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

เว็บไซต์ 
www.pali-online.in.th 

facebook 
https://www.facebook.com/PaliOnline2020 
 

SPOT ประชาสัมพันธ์บทเรยีนออนไลน ์
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

https://pali-online.in.th/introduction 

เผยแพร่ในรายการพลังวิทย์ คิดเพ่ือคนไทย  

ตอน โครงการพัฒนาบทเรียนและส่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา
บาลีออนไลน์ ออกอากาศทางช่อง ๙ ในวันที่ เวลา ๒๐.๑๕ น. 

http://nstdachannel.tv/๒๐๒๑๐๑๑๒-palangvit 
 

  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) ทำ SPOT ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลนภ์าษาบาลี 2 คลิป  ดังนี้ 

 

  
  
 
 
 
 
 
 

๔) แผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงานภาพรวมจะดำเนนิการผลิตบทเรียนภายในปี ๒๕๖๔ พร้อมเผยแพร่เพ่ือใหค้รอบคลุมกลุม่เปา้หมาย
ภายในปี ๒๕๖๕  และส่งต่อให้หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงประมาณเดือน พฤศจกิายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

  

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.pali-online.in.th/
https://pali-online.in.th/introduction
http://nstdachannel.tv/20210112-palangvit


การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

๕) หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการดำเนนิงาน  
ในปี ๒๕๖๓ ได้รับการสนับนนุงบประมาณในการดำเนนิงานจากหนว่ยงาน ๒ แห่ง รวมเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(สองล้านห้าแสนบาทถว้น)  ดังนี้ 
(๑) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  สนับสนุนงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐  บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  โดยได้นำเงิน

เข้าบัญชีมูลนิธิฯ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
(๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิสนับสนุนงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถว้น)  โดยได้นำ

เงินเข้าบัญชีมูลนธิิฯ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ เนื่องจากมีประกาศคณะกรรมการบริหารกองทนุพัฒนาดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง การเปดิรับข้อเสนอ 

โครงการ/กิจกรรม ของกองทนุพัฒนาดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๓  ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาบทเรยีนออนไลน์และสื่อส่งเสริการเรียนรูภ้าษาบาล ีเพ่ือ
ขอรับการสนับสนนุทนุจากกองทุนพัฒนาดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   โดยในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิ(สดช.) แจ้งผลการอนมัุติจดัสรรเงินกองทุน ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
และสื่อส่งเสริมการเรียนรูภ้าษาบาลี ๖,๗๔๗,๑๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน)   
 ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ขอคำปรึกษากับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของมูลนิธิฯ เรื่องการทำสัญญาลงนามรับทนุกับ
สำนักงานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)  โดยที่ปรึกษามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากการ
ดำเนินโครงการทีไ่ด้รับทนุสนบัสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคมฯ จึงอยู่ระหว่างประสานเพ่ือทำข้อตกลงกับ สดช. 
และคาดว่าจะทราบผลการพิจารณา ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
 
๓. สรุปงบประมาณปี ๒๕๖๓ และแผนงบประมาณปี ๒๕๖๔ 

 สรุปค่าใช้จ่ายจริงในปี ๒๕๖๓ ของ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๑,๐๘๕,๐๔๘ บาท  โดยเป็นงบประมาณของมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๙๕๖,๖๔๕ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้) และงบประมาณของ สวทช. ๑๒๘,๔๐๓ บาท   ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ประมาณการเนื่องจากสถานการณ์    
โควิด-๑๙ ทำให้ปรับมาจดักิจกรรมแบบออนไลน ์และส่งผลกระทบต่อการเข้าไปถ่ายทำวิดีโอการสอนภาษาบาลี 

ในการนี้ มีประมาณการงบประมาณสำหรบัปี ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๑๑๘,๓๕๐ บาท (เก้าล้านหนึง่แสนหนึง่หม่ืน
แปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

• งบประมาณจากมูลนิธิรหัส 101F  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
๒,๓๗๑,๒๕๐ บาท (สองล้านสามแสนเจด็หม่ืนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   

• งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศษฐกิจและสังคม ใช้งบประมาณรหัส 101F-1 เป็นเงิน 
๖,๗๔๗,๑๐๐  บาท (หกล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันหนึง่ร้อยบาทถว้น )   ทังนี้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะใช้งบประมาณในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา
บาลีในวงเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาทตามกรอบงบประมาณเดิมทีเ่คยได้รับอนมัุติในป ี๒๕๖๓  

๔. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานปี ๒๕๖๓ และเหน็ชอบแผนการดำเนนิงานและงบประมาณปี ๒๕๖๔ 


