
การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา : ผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๔ และแผนด าเนินงานปี ๒๕๖๕ 
โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
๓.๑ โครงการน าร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับชุมชนชาย

ขอบ (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด. และ สพฐ.) ในพื้นที่โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
(ผู้ถวายรายงาน: นายไพรัช ธัชยพงษ์) 

๑. ความเป็นมา  
 โครงการน าร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับชุมชน
ชายขอบ (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน .), รร.ตชด. และ สพฐ.) ในพื้นที่โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด าเนินงานมาเป็นระยะที่ ๓ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน  
 ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ มีเป้าหมายเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลังไฟฟ้าสูงสุด ๔๘๐ 
วัตต์ (Wp) ส าหรับการใช้งานอุปกรณ์ในแต่ละวันประมาณ ๑.๕ หน่วย (กิโลวัตต์/ช่ัวโมง) ส าหรับการใช้งานโทรทัศน์เพื่อรับการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใช้หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องเล่น VCD เครื่อง
ขยายเสียงและวิทยุสื่อสารได้ โดยติดตั้งให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาจ านวน ๓๖ แห่ง (สังกัด สพฐ. จ านวน ๑๒ 
แห่ง  และสังกัด กศน. จ านวน ๒๔ แห่ง) และรายงานสถานภาพการใช้งานด้วยวิธีการรายงานด้วยกระดาษและส่งให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อส่งต่อมายัง สวทช. 
 ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ มีพื้นที่รับผิดชอบเป็นโรงเรียนในสังกัด กศน. (๒๓ แห่ง) และ ตชด. (๑ แห่ง) 
จ านวน ๒๔ แห่ง ในระยะที่ ๒ นี้ สวทช. ให้ความสนใจเรื่องการติดตามการใช้งานด้วยระบบโทรมาตรเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการ
บ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งอุปกรณ์ทวนสัญญาณ (Repeater) ส าหรับใช้งานระบบโทรมาตร 
(Telemetry) เพื่อติดตามสภาพการใช้งานของระบบผลิตไฟฟ้าจ านวน ๘ แห่ง ควบคู่ไปกับการรายงานด้วยกระดาษแบบเดิม 
พบว่า การรายงานด้วยกระดาษไม่มีความสม ่าเสมอและมีจ านวนผลการรายงานลดลงทุกปี และระบบโทรมาตรสามารถใช้งาน
ได้ดีเฉพาะจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น 
 ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ปรับชื่อโครงการเป็น “โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับชุมชนชายขอบ
ในพื้นที่โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนงบประมาณเป็นจ านวนเงิน ๗๒,๘๔๒,๐๐๐ บาท 
(งบเบิกจ่ายแทนกัน) มีพื้นที่น าร่องสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน ๑๑  แห่ง  สังกัดศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง จ านวน ๘ แห่ง  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๑ แห่ง ในระยะนี้มี
การออกแบบและพัฒนาระบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการด้านการใช้งาน เลือกใช้เทคโนโลยีเป็นระบบที่พึ่งพา
ตนเองได้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทุรกันดารแห้งแล้งในฤดูร้อน และอับชื้นในฤดูฝน มีความทนทาน ดูแลรั กษาง่าย 
เคลื่อนย้ายสะดวก มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่นแบบผสมผสานเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบส ารอง และมีระบบ โทร
มาตร (Telemetry) ที่แสดงสถานะการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้ไฟฟ้าแบบ Online Report   
 ระยะที่ ๓.๑ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน  ๗,๙๗๕,๐๐๐ 
บาท เพื่อด าเนินการขยายผล ๒ แห่ง คือ รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก และศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ 
ต.แม่ตื ่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ครอบคลุม ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๘)  และในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการลดความเหลื่อมล ้าสู่ 
“ความปกติใหม่” ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๗๘,๒๐๐.๐๐ บาท 
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องค์ประกอบ ๓ ส่วนหลัก ของไอซีทีส าหรับชุมชนชายในระยะที่ ๓ และ ๓.๑ ประกอบด้วย 
๑) ระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานและโทรมาตร (Solar, Hydro, Wind, Generator) 
๒) ระบบแอปพลเิคชัน (PC Computer, Notebook Computer, Tablet, TV, eLearning) 
๓) ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่) 

พ้ืนที่น าร่องจ านวน ๒๓ แห่ง ของโครงการในระยะที่ ๓ 

กลุ่ม ๑ โรงเรยีนขนาดเล็ก : ศศช. ๘ แห่ง และ รร.ตชด. ๒ แห่ง (ติดตั้งระบบ Solar cell ขนาด ๑.๕ kW) 

NO 
พท.น าร่อง 

สังกัด Solar cell, Application, Network Internet 
ช่ือ จังหวัด 

A๐๑ ศศช.บ้านวาแหมะค ี จ.ตาก กศน. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 

A๐๒ ศศช.บ้านเล้อเบ๊ปว้าค ี จ.ตาก กศน. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 

A๐๓ ศกร.ตชด.บ้านห้วยโปงเลา จ.แม่ฮ่องสอน ตชด. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 

A๐๔ ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ จ.แม่ฮ่องสอน ตชด. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 

A๐๕ ศศช.บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย จ.แม่ฮ่องสอน กศน. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 

A๐๖ ศศช.บ้านเลอะตอ จ.เชียงใหม่ กศน. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 

A๐๗ ศศช.บ้านเหล่าปลาท ู จ.เชียงใหม่ กศน. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 

A๐๘ ศศช.บ้านแม่ละเอาะ จ.เชียงใหม่ กศน. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 

A๐๙ ศศช.บ้านห้วยกว้างใหม ่ จ.เชียงใหม่ กศน. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 

A๑๐ ศศช.บ้านหนองอึ๋งเหนือ จ.เชียงใหม่ กศน. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 

กลุ่ม ๒ โรงเรียนขนาดใหญ่ : รร. ตชด. ๑๑ แห่ง และ สพฐ. ๑ แห่ง (ติดตั้งระบบ Solar cell ขนาด ๕ kW) 

NO 
พท.น าร่อง 

สังกัด Solar cell, Application, Network Internet 
ช่ือ จังหวัด 

B๐๑ ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก    จ.เพชรบุร ี ตชด. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 
B๐๒ ร.ร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี่  จ.กาญจนบุร ี ตชด. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 
B๐๓ ร.ร.ตชด.สุนทรเวช จ.กาญจนบุร ี ตชด. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 
B๐๔ ร.ร.ตชด.บ้านหม่องกั๊วะ จ.ตาก ตชด. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 
B๐๕ ร.ร.ตชด.บ้านเลตองค ุ จ.ตาก ตชด. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 
B๐๖ ร.ร.ตชด.มรว.เฉลมิลักษณ์ จ.ตาก ตชด. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 
B๐๗ ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ จ.เชียงใหม่ ตชด. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 
B๐๘ ร.ร.ตชด.บ้านแสนค าลือ  จ.แม่ฮ่องสอน ตชด. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 
B๐๙ ศกร.ตชด.บ้านแม่เหลอ จ.แม่ฮ่องสอน ตชด. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 
B๑๐ รร.บ้านโพซอ จ.แม่ฮ่องสอน สพฐ. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 

B๑๑ (AIS) ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม จ.ประจวบครีีขันธ ์ ตชด. ติดตั้งเรียบร้อย ติดตั้งเรียบร้อย 
B๑๒, B๑๓ 
ขยายผล  
๒ แห่ง 
(PEA) 

ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโคะ๊ จ.ตาก ตชด. ติดตั้งเรียบร้อย ระหว่าง
ปรับปรุง 

รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ จ.ตาก ตชด. ติดตั้งเรียบร้อย ระหว่าง
ปรับปรุง 
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๒. ผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๔ 

๒.๑ การติดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีไอซีทีส าหรับชุมชนชายขอบที่โรงเรียน ตชด. ๒ แห่ง (รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ 
และ ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ จ.ตาก) เร่ิมใช้งานเมื่อ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ 

• วันพุธท่ี ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าเฝ้าสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าถวายเงินสนับสนุน
การด าเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าหรับชุมชนชายขอบในพ้ืนท่ีโครงการตามพระราชด าริ
เพื่อขยายผล  แห่ง จ านวน ๗,๙๗๕,๐๐๐ บาท   

• น าร่องด าเนินงานการติดตั ้งโครงสร้างพื ้นฐานเทคโนโลยีไอซีทีส าหรับชุมชนชายขอบงวดที่ ๑ จ านวน 

๓,๙๘๗,๕๐๐ บาท ก่อน ๑ แห่งคือ รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
• วันท่ี ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔ นางนิรมาน เจนจรัสสกุล ผู้เชี่ยวชาญ ๑๓ และนายสถาพร สว่างแสง ผอ.ฝ่ายสังคมและ

สิ่งแวดล้อม กฟภ. พร้อมคณะ ได้มอบงวดที่ ๒ ให้แก่มูลนิธิฯ จ านวน ๓,๙๘๗,๕๐๐ บาท ส าหรับ ศกร.ตชด. 
บ้านวะกะเลโค๊ะ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

๒.๒ การติดต้ังระบบบริการการพบแพทย์ทางไกล และโปรแกรมสนับสนุนการท างานของโปรแกรมบันทึกข้อมลูสขุภาพ
ครอบครัว (Family Folder Collector)  FFC+ 

• วันท่ี ๒๖-๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒ ติดตั้งระบบบริการพบแพทย์ทาง ไกลในพท.น าร่อง รพ.สต.บ้านกาหม่าผาโด้  
และ รพ.ท่าสองยาง จ. ตาก ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบภาพและเสียงสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องชัดเจน 
นอกจากน้ียังใช้ประโยชน์การประชุมทางไกลระหว่างสาธารณ สุขอ าเภอกับ รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง 

• ระหว่าง มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๓ ติดตามผลการใช้งาน ร่วมกับผู้อ านวย การ รพ.ท่าสองยาง (นายแพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์) 
และสาธารณสุขอ าเภอท่าสองยางสรุปว่าให้ย้ายอุปกรณ์จาก รพ.สต.กาหม่าผาโด้ อ.ท่าสองยางซึ่งปัจจุบันการ
เดินทางสะดวกขึ้นแล้ว ไปยัง รพ.สต. แม่เหว่ย อ.ท่าสองยาง ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร และปัจจุบันยังไม่
มีสัญญาณโทรศัพท์  

• ในปี ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจ านวน ๑ .๐ ล้านบาท เพื่อ
ด าเนินงานการติดตั้งระบบบริการแพทย์ทางไกลเพิ่มเติมร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการท างาน FFC+ โดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์  (A-MED) สวทช.รวมเป็น ๘ ระบบ 

• ในการท างาน รพ.แม่ข่ายจะติดต่อกับรพ.สต.ซึ่งอสม.จะใช้ FCC+ที่บันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (อาการและ
ประวัติคนไข้) ในการปรึกษากับแพทย์รพ.แม่ข่าย หากจ าเป็นก็จะน าคนไข้ไปยังรพ .สต.เพื่อปรึกษากับแพทย์
โดยตรงแบบออนไลน์ 

๒.๓ ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตแบบรายปี (๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

สัดส่วนพลังงานไฟฟ้า (%) ตั้งแต่ ม.ค.๒๕๖๔ - ธ.ค. ๒๕๖๔ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ๖๕% “ใช้ ๒ ส่วน และ เก็บ ๑ 
ส่วน” 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ 

 

 
ข้อมูลการใช้อินเทอร์เนต็แยกตามโรงเรียน ตั้งแต่ ม.ค.๒๕๖๔ - ธ.ค. ๒๕๖๔ 

 
 

 

 

๒.๔ การบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต (เร่ิมเปิดใช้กลางปี ๒๕๖๐- ปัจจุบัน) 

สวทช. กฟภ.และ บ.เอไอเอส ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานและการบ ารุงรักษาระบบในโรงเรยีน ๒๑ แห่ง 

• ๒๓ ก.พ. - ๕ มี.ค.๒๕๖๔ พื้นที่ กก.ตชด.๓๓, กศน.อมก๋อย กศน.สบเมย และ กศน.ท่าสองยาง  ๑๔ แห่ง 

Transmission: Microwave, Repeater, RRN, Satellite IP-Star, Satellite C-Band 
Internet Service: 3G/4G Router+SIM Card, Satellite C-Band+3G/4G Router, Femto, Internet FBB ของ Education for thai 

ส าหรับกลุ่มโรงเรยีนที่ใช้อนิเทอร์เนต็ผ่านระบบดาวเทยีม IP-Star และ C-Band มีความเร็วเฉลีย่ 2/1 Mbps และ 5/2 Mbps ตามล าดับ โดย AIS อยูร่ะหว่าง
ด าเนนิการปรับปรุงสญัญาณอินเทอรเ์น็ตให้มีความเร็วและเสถียรยิ่งขึ้น จ านวน ๓ แห่ง 

หมายเหตุ : ข้อมูลรวมของการใช้งานอนิเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ 

• ๒๘ พ.ค.๒๕๖๔ พื้นที่ กก.ตชด.๑๔ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง 

• ๑ ธ.ค.๒๕๖๔ พื้นที่ กก.ตชด.๑๔ จ.เพชรบุรี  ๑ แห่ง 

• ๑๓ - ๒๓ ธ.ค.๒๕๖๔ พื้นที่ กก.ตชด.๓๔ จ.ตาก  ๓ แห่ง 

• รอด าเนินการอีก ๒ แห่งในพื้นที่ กก.ตชด.๑๓ จ.กาญจนบุร ี
  



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ 

๒.๕ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลักดันให้เกิด
กลไกระบบพ่ีเลี้ยงและโคช้ (Coaching / Mentoring) ให้กับ รร.และศกร.ตชด. จ านวน ๑๔ แห่ง  

มูลนิธิฯ ร่วมกับ สวทช. จัดกิจกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กฟภ. 
ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) มี มจธ.  และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นคณะท างานโดยมี ดร.ทินสิริ ศิริโพธ์ และ
รศ.ดร.สุรพล บุญลือ เป็นที่ปรึกษา ด าเนินการอบรมให้ความรู้ครูและนักเรียน ตชด. จ านวน ๑๔ แห่ง ทุกวันศุกร์ของเดือน 
ก.ค.-ส.ค. ๒๕๖๔ มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการอบรมอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอจ านวน ๕ แห่ง และอีก ๙ แห่ง ติดปัญหาสัญญาณ
ไม่เพียงพอในการใช้ระบบสื่อสารแบบออน ไลน์ และสถานการณ์โควิด-๑๙  

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย  
• ความเป็นพลเมืองดิจิทัล การรูเ้ท่าทันสื่อและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  
• การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหผู้้เรียนสามารถใช้ Microsoft Word PowerPoint และ Excel  
• การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้พื้นฐานการขายของออนไลน์ การท าการตลาดเบือ้งต้น 

การท าสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสรมิการขาย การออกแบบและการท าโฆษณาประชาสัมพันธ ์
การนิเทศตดิตามผลการจดัการอบรมแบบออนไลน์ในพื้นทีน่ าร่อง 

• ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑-๓ ธค. ๒๕๖๔ รร.ตชด.บ้านโป่งลึก อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุร ี

• ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๐-๒๔ ธค. ๒๕๖๔ รร.ตชด.บ้านหม่องกั๊วะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไซต์ (On-site) ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 
๓ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ช (Coaching) และครูพี่เลี้ยง (Mentoring) ให้กับครูต ารวจ
ตระเวนชายแดนคุรุทายาท 

• อบรมวันท่ี ๒๗-๒๘ ธค. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่  

• ครเูข้ารว่มกจิกรรม ๒๒ คน จาก รร.ตชด.ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มคีวามพร้อมทีไ่ด้รบัการคดัเลือกจ านวน ๑๑ 
แห่ง  

• เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานการโค้ช และการรู้จักผู้เรียน การโค้ชเพื่อพัฒนา การตั้งค าถาม
ทรงพลังเพื่อพัฒนาผู้เรียน การฟังเชิงลึก การให้ Positive Feedback และ การเรียนรู้แบบท้าทายเป็นฐาน 

๒.๖ การพัฒนาทักษะอาชีพ (ระยะที่ ๒) เร่ืองการท าการตลาดดิจิทัล ณ โรงเรียน.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษาบ้านหม่องกั๊วะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

ความเดิม ปี ๒๕๖๓ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ ฯ  สวทช.  มจธ.และมูลนิธิโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ร่วมกันจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพระยะที่ ๑ ให้กับ รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (บ้าน
หม่องกั๊วะ)  โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานทรัพย์สวนพระองค์ เพื่อเป็นทุนส าหรับด าเนินโครงการเป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมเน้นด้านการออกแบบสินค้า และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยมี ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ 
ศิษย์เก่า และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น ๓๐ คน เกิดผลงานเป็นท่ีประจักษ์ อาทิ การประยุกต์ใช้ไอซีทีใน
การจัดการเรียนการสอน การท าผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และผ้าทอจนได้เป็นโมบายไม้ไผ่ สร้างรายได้ให้กับทางโรงเรียนราว 
๗๖,๐๐๐ บาท  

ในป ี๒๕๖๔  ได้รับงบประมาณจากกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจละสังคม เพื่อจัดกิจกรรมระยะที่ ๒ ส่งเสริมทักษะด้าน
การตลาดดิจิทัลให้กับครู ศิษย์เก่า นักเรียนและชาวบ้านในชุมชน การสร้างผลผลิตจากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าของ
ผลผลิตในท้องถิ่น มีรายได้เพิ่มขึ้น ความรู้ด้านธุรกิจออนไลน์ การเป็นยูทูปเบอร์ การประยุกต์ใช้ไอซีทีเพิ่มช่องทางการขาย
สินค้า การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและองค์ความรู้ในการจ าหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน นักเรียน ครอบครัว



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ 

ชุมชนชายขอบต่อไป โดยมี ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ มจธ. เป็นทีป่รึกษาโครงการ 
ผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๔ 
• ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ระหว่าง ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. แบบออนไลน์ และลงมือปฏิบัตผิ่านการ

ถ่ายทอด สดจากโรงเรียน.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนม พรรษา(บ้านหม่องกั๊วะ) อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
• ครั้งท่ี ๒ และ ๓  วันท่ี ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  และวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อนิเทศตดิตามความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงานแบบออนไลนผ์่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
• ครั้งท่ี ๔ วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. ลงพื้นที่เพ่ือจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง

การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการตลาดดิจิทัล และแนะน าการใช้งาน Website เพื่อการขายผลิตภัณฑ์ท่ีทางโครงการ
ได้พัฒนาขึ้น 

๓. ผลการส ารวจระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือเพ่ิมตู้แช่อาหารของ รร.บ้านแม่หลุย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
(ตามพระราชกระแสรับสั่ง) ระบบผลิตไฟฟ้าฯของโรงเรียนมี ๒ ระบบ (รวม 20.28 kWp ให้พลังงาน ๓๘ หน่วย/วัน)  

๓.๑ ระบบท่ี ๑ Solar cell 5.28 kWp ไดร้ับจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อปี ๒๕๕๔ 
เปิดใช้งานตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบันประมาณ ๑๐ ปี ประกอบด้วย Solar panel ๒๔ แผง, Solar charger, 58V  

๑ เครื ่อง และ Solar inverter 5kW ๑ เครื ่อง, Battery ส าหรับใช้งานกับระบบโซล่าร์เซลล์ 2V800Ah ๒๔ ลูกอายุ ๕-๘ ปี 
คาดการณ์ว่าผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยน้อยกว่า ๘ หน่วย/วัน  

ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (๑๔ ธ.ค.๒๕๖๔) คณะท างานจาก ENTEC สวทช. และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริฯ ได้ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาสภาพไฟฟ้า พบว่า  

๑) การผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีปริมาณน้อย เพราะแผงเซลล์แสงอาทิตย์เริ่มเสื่อมสภาพ จากการใช้
งานร่วม ๑๑ ปี (แผงเซลล์ทั่วไปจะมีอายุการใช้งานประมาณ ๒๐-๒๕ปี โดยจะค่อย ๆ เริ่มเสื่อมสภาพตามอายุ
การใช้งาน) 

๒) แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เพราะขาดการบ ารุงรักษาท่ีถูกต้องและใช้งานเกินอายุ จึงไม่สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้า
ที่ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (แบตเตอรี่ส าหรับระบบโซลาร์เซลล์ดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานประมาณ ๕ ปี) 

๓.๒. ระบบท่ี ๒ Solar cell 15 kWp ไดร้ับจาก บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) เมื่อปี ๒๕๖๓ 
เปิดใช้งานปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบนั ประกอบด้วย Solar panel ๖๐ แผง, Solar charger 48V + Solar inverter 

5kW ๓ ชุด, เครื่องปั่นไฟ 5.5 kW ๓ เครื่อง, Battery รถยนต์แบบเติมน ้ากลั่น ๙๖ ลูก 
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (๑๔ ธ.ค.๒๕๖๔)  คณะท างานจาก ENTEC สวทช. และมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพไฟฟ้า พบว่า  
๑) การผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีปริมาณน้อย เพราะแผงเซลล์หันด้านหน้ารับแสงแดดไปทางทิศเหนือและมี

เงาจากต้นไม้บังแสงแดดทั้งช่วงเช้าและบ่าย จึงไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (แผงเซลล์
ควรติดตั้งให้ด้านหน้ารับแสงแดดหันไปทางทิศใต้และท ามุมเอียงกับแนวระนาบ ๑๐-๑๕ องศา)  

๒) แบตเตอรีเ่ริม่เสื่อมสภาพ เพราะขาดการบ ารุงรักษาท่ีถูกต้องและใช้แบตเตอรีผ่ิดประเภท (แบตเตอรี่รถยนต์) จึงไม่
สามารถกักเก็บพลังงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (แบตเตอรี่รถยนต์แบบเติมน ้ากลั่นดังกลา่วจะมีอายุการใช้งาน
ประมาณ ๒ ปี) 5.5 kW ๓ เครื่อง, Battery รถยนต ์

สถานภาพการใช้พลังงาน 
๑) เครื่องใช้ไฟฟ้าโรงเรียน: หลอดไฟ ฟ้า ๑๑๗ หลอด, พัดลม ๔๐ เครื่อง, ทีวี ๔๙ นิ้ว ๙ เครื่อง, หม้อหุงข้าว ๒ เครื่อง, 

ตู้เย็น ๒ เครื่อง, PC Computer ๑๑ เครื่อง, Notebook ๑๘ เครื่อง, เครื่องขยายเสียง ๑ เครื่อง, กล้อง CCTV ๑ 
ชุด, Printer ๘ เครื่อง, ระบบจานดาวเทียม IP-Star ๓ ระบบ ตู้เย็น ๒ ตู้ เป็นต้น  

๒) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน ต้องการใช้ไฟฟ้ารวม ๕๓ หน่วย/วัน จากทั้ง ๒ ระบบ (กลางวัน ๓๔ หน่วย หรือ ๖๔% และ 
กลางคืน ๑๙ หน่วย หรือ ๓๖%) แต่ระบบโซล่าร์เซลล์ทั้ง ๒ ระบบ (ก าลังการติดตั้ง 20.28 kwp) ให้พลังงานสงูสุด



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ 

เพียง ๓๘ หน่วย/วันเท่านั้น โรงเรียนจึงลดการใช้บางอุปกรณ์ลงจาก ๕๓ หน่วย/วัน ซึ่งพบว่า การใช้พลังงานจะอยู่ที่ 
๓๔.๕๘ หน่วย/วัน (34.58 W.h/day) ซึ่งไม่เกิน ๓๘ หน่วย/วัน  

๓) ปัจจุบันโรงเรียนมตีู้เย็น ๒ เครื่องและต้องการตู้แช่อาหารเพิม่อีก ๑ เครื่อง 

ข้อเสนอแนะการเพิ่มตู้แช่อาหาร ขนาด ๒๒๐W (๗ คิวบิกฟุต) 

• ปรับปรุงระบบโซลาร์ทั้ง ๒ ระบบเพื่อเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก ๓๘ หน่วย/วัน เป็น ๔๑-๔๓ หนว่ย/วัน ให้
เพียงพอต่อตู้แช่ใหม่โดยไมเ่พิ่มงบประมาณการจัดหาอุปกรณผ์ลติไฟฟ้า แต่จะมีค่าใช้ จ่ายเฉพาะที่เกีย่วข้องกับตู้แช่ 

ตู้แช่อาหาร (ที่แนะน า) 

• ขนาด 220 W (๗ คิวบิกฟุต หรือความจุ ๒๐๐ ลิตร) 

• ใช้พลังงานไฟฟ้า ๕.๒๘ หน่วย/วัน (5,280 W.h/day) 

• ใช้ส าหรับเก็บรักษาอาหารสด เนื้อสัตว์ ผักผลไมส้ด ฯลฯ เพื่อประกอบอาหารกลางวันและอาหารเย็น 

• ราคา ๖,๐๐๐-๗,๕๐๐ บาท (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและเงื่อนไขการรับประกนัสินค้า) 

ตู้เย็นอาคารสหกรณ ์

• ขนาด ๕๒W (๖ คิวบิกฟุต หรือความจุ ๑๗๐ ลิตร) 

• ใช้พลังงานไฟฟ้า ๑.๒๔๘ หน่วย/วัน (1,248 W.h/day) 

• ใช้ส าหรับเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจ าหน่ายในโรงเรียน 

ตู้เย็นอาคารโรงครัว 

• ขนาด 90 W (๑๔.๓ คิวบิกฟตุ หรอืความจุ ๔๐๕ ลิตร) 

• ใช้พลังงานไฟฟ้า ๓.๑๖๘ หน่วย/วัน (3,168 W.h/day) 

• ใช้ส าหรับรักษาอาหารสด เนื้อสตัว์ ผักสด อาหารส าเร็จรูปที่อาจยังบริโภคไม่หมด 

การปรับปรุงระบบโซลาร์เซลลเ์พือ่ให้ได้พลังงานไฟฟ้า ๔๑-๔๓ หนว่ย/วัน 

๑) ระบบท่ี ๑ Solar cell 5.28 kWp 

• ตรวจวัดแผงเพื่อประเมินค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีระบบจะผลิตได้สูงสุด 

• เปลี่ยนแบตเตอรี่ชุดใหม่ (น าบางส่วนมาจากระบบที่ ๒ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่)เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบและล้างท าความสะอาดชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ๑ ครั้ง/เดือน และตรวจสอบ
ระบบแบตเตอรี่สม ่าเสมอ 

๒) ระบบท่ี ๒ Solar cell 15 kWp 

• ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ใกล้เคียงกับแผงเซลล์เพื่อให้รับแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ 

• ตรวจวัดชุดแผงเพื่อประเมินค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีระบบจะผลิตได้สูงสุด 

• ตรวจวัดแบตเตอรี่ว่าสามารถน าบางส่วนท่ีเกินไปใช้ในระบบท่ี ๑ ได้  

ตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบและลา้งท าความสะอาดชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ๑ ครั้ง/เดือน และตรวจสอบระบบ
แบตเตอรี ่

สถานภาพปัจจุบัน : จากการประชุมร่วมกันที่โรงเรียน เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๕ สรุปว่าผู้บริหารโรงเรียนประสงค์จะติดต่อ
แหล่งสนับสนุนเองเพื่อปรับปรุงระบบท้ังหมด 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ 

๔. ผลการส ารวจสภาพปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าของชุมชนและแนวทางการช่วยเหลือ ณ  ศกร.ตชด. อินทรีอาสา  
(บ้านปาเกอะญอ) หมู่ที่ ๖ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (ตามพระราชกระแสรับสั่ง) 

ที่ตั้งบ้านปาเกอะญอ หมู่ที่ ๖ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประชากร 
๔๐๗ คน  ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ๑๑๘ ครัวเรือน เปิดการเรียนการสอนเมื่อ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน มีจ านวนนักเรียน 
๑๓๘ คน ครู ตชด.และบุคลากร ๑๐ คน จัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล ถึง ป.๖ มี ๘ ห้องเรียน ระยะห่างจาก อ.หัวหิน 
๖๐ กม. (๑.๓๐ ชม.) 

ระบบ Solar Cell ของโรงเรียนมี ๒ ระบบ 

ระบบท่ี ๑ Solar cell ขนาด 3 kWp (ระบบท างานได้ปกติ) 

• ติดตั้งบนหลังคา แบบ On-grid (ไม่มีแบตเตอรี) เชื่อมต่อกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับใช้งานโรงเรียน 

• ประกอบด้วย Solar panel ๑๒ แผง และ Solar inverter 5 kW ๑ เครื่อง 

• คาดการณ์ว่าผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย ๘ หน่วย/วัน 

๑.๒ ระบบที่ ๑ Solar cell ขนาด 3.2 kWp (ระบบท างานได้ปกติ) ติดตั้งบนพื้นดิน ระบบเป็นแบบ Off-grid 
เชื่อมต่อกับระบบสูบน ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับระบบสูบน ้าอุปโภคและบริโภคในโรงเรียน  ประกอบด้วย Solar panel 
๑๐ แผง, Solar pump inverter 3kW ๑ เครื่อง และปั้มน ้า 2HP ๑ เครื่อง เปิดระบบสูบน ้าเฉพาะวันท่ีมีแสงแดด 

สถานภาพการใช้พลังงาน 
๑) เครื่องใช้ไฟฟ้าโรงเรียน: หลอดไฟฟ้า ๓๕ หลอด, พัดลม ๑๖ เครื่อง, ทีวี ๔๙ นิ้ว ๑ เครื่อง, ตู้เย็น ๒ เครื่อง, PC 

Computer ๑๘ เครื่อง, Notebook ๔ เครื่อง, เครื่องขยายเสียง ๑ เครื่อง, Printer ๒ เครื่อง, ระบบอินเทอร์เน็ต ๑ 
ระบบ ระบบผลิตน ้าดื่ม RO ๑ ระบบ เป็นต้น  

๒) อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดต้องการใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ ๒๑.๙๓ หน่วย/วัน จากไฟฟ้าของ กฟภ. และระบบโซล่าร์เซลล์
ของโรงเรียน (กลางวัน ๑๖.๐๒ หน่วย หรือ ๗๓.๐๕% และ กลางคนื ๕.๙๑ หน่วย หรือ ๒๖.๙๕%) 

ผลการส ารวจเมื่อ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕  

• คณะท างานจาก ENTEC สวทช. และมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพไฟฟ้า พบว่าโรงเรียนใช้ไฟฟ้าหลักจาก 
กฟภ. ซึ่งเชื่อมต่อสายส่งจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ๑๔ ด้วยระยะทาง ๑ กิโลเมตร และยังใช้
ไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ 3kWp แบบ On-grid (ไม่มีแบตเตอรี่)  

• เนื่องจากโรงเรยีนใช้ไฟฟ้าอยู่ท่ีปลายสุดของสายส่งและสายส่งมีขนาดเล็ก จึงท าให้ประสบปญัหากระแสไฟฟ้าไม่
เสถียรหรือไฟฟ้าตก ขณะเปิดใช้งานระบบผลติน ้าดื่ม RO และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ พร้อมกัน 

สถานภาพปัจจุบัน จากการประชุมร่วมกันท่ีโรงเรียน สรุปว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้ตดิต่อขอรับการสนบัสนุนจาก กฟภ. 
เพื่อปรับปรุงระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าซึงกฟภ.อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ 

๕. แผนการด าเนินงานปี ๒๕๖๕  
๕.๑ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชมุชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เร่ืองการผลิตไฟฟ้าส่องสว่างด้วย LED  
แบบพ่ึงพาตนเองในพื้นที่ชุมชนของโรงเรียน ตชด. ๒ แห่ง  

จะเริ่มด าเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยขยายผลกิจกรรมเพิ่มเติมในพ้ืนท่ีชุมชนของโรงเรียน ตชด. ๒ แห่ง  
ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED จ านวน ๑๖๐ ชุด (รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ และ ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ จ.ตาก) 
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ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED ๑ ชุด/ครัวเรือน ดังนี ้

• หลอดไฟ LED ขนาด ๑๕ W จ านวน ๓ หลอด (มลูค่า ๑,๐๐๐ บาท รวมสายไฟฟ้าและแบตเตอรี่)  

• ระยะเวลาในการประจุไฟ ๓๐ นาท ีถึง ๒ ช่ัวโมง (Rapid charge) 

• เปิดใช้งานได้อย่างน้อย ๖ ช่ัวโมง หรือ ๓ วัน (เปิดใช้งาน ๒ ช่ัวโมง/วัน พร้อมกันทุกหลอด) 
ชุดสถานีประจุแบตเตอรี่ ๒ ชุด/ชุมชน 

• แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Poly-Si ขนาด 80 W จ านวน ๒ แผง 

• ตู้พลาสติกทึบแบบมีหลังคากันน ้า จ านวน ๒ ใบ และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ 

• สถานีประจุแบตเตอรี่ที่โรงเรียนหรือบ้านผู้น าชุมชน จ านวน ๒ ชุด/ชุมชน 

• สามารถรองรับการประจไุฟแบตเตอรี่สูงสดุ ๒๐ ลูก/วัน (ชาร์จได้พร้อมกันครั้งละ ๔ ลูก) 
อบรมการท า การติดตั้ง การใช้งานและการซ่อมแซม 

• สอนการท าชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED และการตดิตั้งใช้งานภายในบ้านด้วยตนเองให้แก่นักเรียนและ
ชาวบ้าน 

• สอนการซ่อมแซม การดูแลรักษาอุปกรณ์ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED และสถานีประจุแบตเตอรี่ รวมถึงการ
ก าจัดแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพแก่ชาวบ้านในชุมชน ผู้น าชุมชนและครูที่เกี่ยวข้อง 

๕.๒ การบ ารุงรักษา SLA (Service Level Agreement) 
๕.๒.๑. โครงสร้างการบรหิารจดัการและการบ ารุงรักษา  (System Operation and Maintenance) 
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๕.๒.๒. การก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของผู้เกี่ยวข้อง 

๑.Helpdesk/User (ครูหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบประจ าโรงเรียน)  

- ตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยป้ายค่าพลังงานไฟฟ้า 

- ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น (ล้างแผงโซล่าร์ทุกเดือน) 

- รวบรวมปัญหา แจ้งเรื่องและประสานงานกับหน่วยงานท่ีดูแลระบบสรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนมาที่กลุ่ม
ผู้ดูแล (ENTEC AIS และ กฟภ.) ทางกลุ่ม line (service ICT border) 

๒.หน่วยงานด าเนินการดูแลระบบ  

สวทช. ดูแลระบบโซล่าร์เซลล์และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 

- ตรวจสอบระบบพลังงานจาก Remote Monitoring 

- อบรมผู้ดูแลระบบประจ าโรงเรียน 

- ให้ค าปรึกษาแนะน าในการแก้ไขปัญหา 

- ติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหากับ vendor 

กฟภ. ดูแลระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้าและระบบโซล่าร์เซลล์ 

- ตรวจสอบระบบพลังงานจาก Remote Monitoring 

- ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (Corrective Maintenance) 

- ตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบประจ าปี (Preventive Maintenance) 

AIS ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ 

- ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ 

- อบรมผู้ดูแลระบบประจ าโรงเรียน 

- ให้ค าปรึกษาแนะน าในการแก้ไขปัญหา 

๕.๒.๓. ตารางแสดงการให้บริการด้านการบ ารุงรักษาระบบ 

ระบบงาน 
ระยะเวลา หมายเหต ุ

๑ ชม. ๑ วัน ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน ๑ เดือน  

๑.ระบบโซล่าร์เซลล์  
(ชาร์จเจอร์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ แผงโซล่าร์ เครื่องปั่นไฟ ฯลฯ) 

/ / / / /  สวทช. 
กฟภ. 

๒.ระบบเครือข่ายในโรงเรยีน 
(สายสญัญาณ อุปกรณ์เน็ตเวิรค์ ฯลฯ) 

/ / / / /  สวทช. 

๓.ระบบไฟฟ้า  
(สายไฟ ท่อร้อยสาย ปลั๊ก สวิตช์ หลอดไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ ฯลฯ) 

/ / / / /  กฟภ. 

๔.ระบบอินเทอร์เนต็และระบบโทรศัพท์ 
(อุปกรณ์สื่อสาร สายไฟ สายสัญญาณ ฯลฯ) 

/ / / / /  AIS 

๕.งานเดินสายสัญญาณและย้ายจดุ LAN     / / สวทช. 

๖.งานเดินสายไฟและย้ายระบบไฟฟ้า     / / 
สวทช. 
กฟภ. 
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๗. สรุป 
๑) สวทช. กฟภ. และ บ.เอไอเอส ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการใช้งานและการบ ารุงรักษาระบบในโรงเรียนของโครงการ

จ านวน ๑๙ แห่ง คงเหลือในพื้นที่ จ. กาญจนบุรี ๒ แห่งเนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโควิด--๑๙ ในพื้นที่ โดย
ด าเนินการ ระหว่าง ก.พ-ธ.ค. ๒๕๖๔ และจัดอบรมครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน “การบ ารุงรักษาระบบผลิต
พลังงานไฟฟ้าและโทรมาตร เพื่อความยั่งยืน” 

๒) ระบบพลังงานไฟฟ้าและการงานใช้อินเทอร์เน็ตแบบรายเดือนตั ้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ ธ.ค.๒๕๖๔ มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ 

๓) มูลนิธิฯ ร่วมกับ สวทช. มจธ.และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ตชด. 
ด้านการประยุกต์ไอซีทีผ่านออนไลน์ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๔ โดยจัดทุกวันศุกร์เป็นประจ าทุกสัปดาห์ ให้กับ
ครูผู้สอนและนักเรียนท่ีมีความสนใจ และลงพื้นที่เพ่ือการนิเทศติดตามในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๔ เพื่อให้สามารถ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) มูลนิธิฯ ร่วมกับ มจธ. และมูลนิธิ รร.ตชด. จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ (ระยะที่ ๒) ด้านการตลาดดิจิทัล 
พื้นที่น าร่อง : โรงเรียนตชด. เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
ในรูปแบบออนไลน์ และลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการด าเนินงานระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๔ โดยในระยะที่ ๑ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระราชทานพระราช
ทรัพย์ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียนเพื่อน าไปซื้อเครื่องมือในการด าเนินการ ทางโรงเรียนได้ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 

๕) การติดตั้งระบบบริการการพบแพทย์ทางไกลและโปรแกรมสนับสนุนการใช้งาน FFC+ (Family Folder Collector) 
ได้ด าเนินการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบให้กับ รพ.สต. สุขศาลาใน รร.ตชด. และ รพ.ที่ดูแล ไปแล้วจ านวน ๖ 
แห่ง อยู่ระหว่างรอด าเนินการติดตั้งจ านวน ๑ แห่ง  

๖) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “สอนท าหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง LED แบบพ่ึงพาตนเอง” ซึ่ง
องค์ประธานมีพระราชกระแสให้ท าต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ชาวบ้านได้ประโยชน์จะได้มีแสงสว่างในการใช้ประโยชน์ท า
กิจกรรมในครัวเรือน นักเรียนจะได้มีแสงสว่างท าการบ้านและอ่านหนังสือ โดยในปี ๒๕๖๕ จะด าเนินการเพิ่มเติมอกี 
๑๖๐ ครัวเรือน  

๗) ในปี ๒๕๖๕ โครงการอยู่ระหว่างการหารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบ ารุงรักษา
ระบบปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่และวัสดุอุปกรณ์ตามวงรอบ  ติดตามการใช้งานระบบบริการการพบแพทย์ทางไกลและ
โปรแกรมสนับสนุนการใช้งาน FFC+ (Family Folder Collector) ที่ได้ติดตั้งไปแล้วเพื่อทราบประโยชน์การใช้งาน
อย่างเป็นรูปธรรม ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ รร.บ้านแม่หลุย จ.แม่ฮ่องสอน 
การส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการตลาดดิจิทัลอย่างต่อเนื่องให้กับ รร.ตชด.บ้านหม่องกั๊วะ จ านวน ๑ แห่ง 

๘. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 

เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๖๕ 


