
การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ                                                                                                       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ 

๔.๔ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาผู้ต้องขัง 
 (ผู้ถวายรายงาน : นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกลุ) 
 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขัง
ได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างที่อยู่ในที่คุมขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และ
คุณค่าต่อตนเอง และน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ ทั้งนี้ เริ่มด าเนินโครงการจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน
น าร่อง ๔ แห่ง จากนั้นกรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาคัดเลือกเรือนจ า/ทัณฑสถาน ๒๑ แห่ง เพื่อขยายผลการด าเนินงาน ท าให้มี
เรือนจ า/ทัณฑสถานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๒๕ แห่ง ดังนี ้

ปี พ.ศ. เรือนจ า/ทัณฑสถาน 

๒๕๔๐ ทัณฑสถานหญิงกลาง 

๒๕๔๓ เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง 

๒๕๔๕ เรือนจ ากลางคลองเปรม 

๒๕๔๖ - ปัจจบุัน  ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทมุธาน ี
เรือนจ าอ าเภอธัญบุร ี   เรือนจ าพิเศษมีนบุรี      เรือนจ าพิเศษธนบุรี     
เรือนจ ากลางชลบุร ี   เรือนจ าพิเศษพัทยา              เรือนจ ากลางสงขลา 
เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช  ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจ ากลางพิษณุโลก 
เรือนจ ากลางนครพนม                เรือนจ ากลางอุบลราชธาน ี เรือนจ าจังหวัดนนทบุร ี
เรือนจ ากลางสมุทรสงคราม  เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา     
เรือนจ ากลางเชียงใหม ่                เรือนจ ากลางอุดรธาน ี               เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธาน ี

 และตั้งแต่ปี ๒๕๔๖  กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินงานด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังให้แก่เรือนจ า/
ทัณฑสถานเพิ่มเติมอีกกว่า ๘๓ แห่ง รวมเป็นจ านวนเรือนจ า/ทัณฑสถานที่มีการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ผู้ต้องขังเป็นจ านวน ๑๐๒ แห่ง (จากจ านวนเรือนจ า/ทัณฑสถานท่ีมีทั้งหมดทั่วประเทศ ๑๔๒ แห่ง หรือคิดเป็น ๗๑%) 

ผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๔ สรปุได้ดังนี ้
๑. การจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

เรือนจ า/ทัณฑสถาน ได้มีการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ในระดับต่าง ๆ  ให้แก่ผู้ต้องขังตามความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรียน ตั้งแต่วิชาชีพคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรระยะสั้น-ระยะยาว) การเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา 
(ระดับ ปวช.-ปวส.) และการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ๑.๑  การจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
        ข้อมูลผู้ต้องขังที่เข้าร่วมอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  – ปัจจุบัน (ณ มกราคม ๒๕๖๕) มี

ผู้ต้องขังที่ส าเร็จหลักสูตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมงขึ้นไป) จ านวน ๒๖,๔๔๓ คน ผู้ต้องขังที่
ส าเร็จหลักสูตรอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.-ปวส.) จ านวน ๒๙,๒๓๓ คน รวมทั้งสิ้น ๕๕,๖๗๖ คน(นับซ ้าเพราะผู้ต้องขังบางคน
เรียนทั้ง ๒ หลักสูตร) 

       ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ต้องขังต้องขังเข้าร่วมอบรมและส าเร็จหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์จ านวน ๑,๖๐๓ คน 
จากเรือนจ า/ทัณฑสถาน ๒๑ แห่ง และมีผู้ต้องขังที่ลงทะเบียนเรียนและส าเร็จหลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) จ านวน 
๑,๔๗๔ คน จากเรือนจ า/ทัณฑสถาน ๒๘ แห่ง รวมมีผู้ต้องขังที่ลงทะเบียนเรียนและส าเร็จทั้งสองหลักสูตร เป็นจ านวน 
๓,๐๗๗ คน (นับซ ้า) จากเรือนจ า/ทัณฑสถาน ๔๕ แห่ง ทั้งนี้ จ านวนผู้ต้องขังที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์และ
หลักสูตรอาชีวศึกษาน้อยลงจากปีก่อนเนื่องมาจากสถานการณ์ โควิด-๑๙ ระบาดในเรือนจ า/ทัณฑสถาน และเรือนจ าจัดอบรม
หลักสูตรวิชาชีพอื่น ๆ ให้แก่ผู้ต้องขัง อาทิ การท าอาหาร การท าเบเกอรี่ เป็นต้น โดยมีเรือนจ า/ทัณฑสถานที่จัดการอบรม
คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ต้องขังจ านวนมากในล าดับต้น ๆ ดังนี ้
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• หลักสูตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ของเรือนจ า/ทัณฑสถานที่มีผู้ต้องขังส าเร็จการศึกษามากที่สุด ๕ อันดับ  
ได้แก่ เร ือนจ ากลางชลบุร ี (๓๖๐ คน) เร ือนจ าจังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์ (  ๒๙๗ คน)  เร ือนจ ากลาง
นครศรีธรรมราช (๑๓๔ คน) เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู (๑๐๕ คน) และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา (๑๐๐ คน)  

• หลักสูตรอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.-ปวส.) ของเรือนจ า/ทัณฑสถานที่มีผู้ต้องขังส าเร็จการศึกษามากที่สุด ๕ 
อันดับ คือ เรือนจ ากลางคลองไผ่ (๒๐๐ คน) เรือนจ ากลางเชียงใหม่ (๑๔๕ คน) เรือนจ ากลางขอนแก่น (๙๒ คน) 
เรือนจ าอ าเภอสีคิ้ว (๙๑ คน) เรือนจ าจังหวัดนครพนม (๘๙ คน)  

• งบประมาณในการจัดการศึกษาของผู้ตอ้งขังในหลักสูตรระยะสัน้-ระยะยาว (วิชาชีพคอมพิวเตอร์) และหลักสูตร 
อาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.-ปวส.) ที่กรมราชทัณฑ์ให้การสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั่วประเทศ  
เป็นจ านวนเงิน ๑,๙๘๙,๒๕๐ บาท 

ปีพ.ศ. ข้อมูลแตล่ะปีรวบรวมจาก 
เรือนจ า/ทณัฑสถาน (แห่ง) 

จ านวนผู้ต้องขังที่จบ 
หลักสตูรวิชาชีพ (คน) 

จ านวนผู้ต้องขังที่จบ 
หลักสตูร ปวช.-ปวส. (คน) 

จ านวนรวมผูต้้องขัง 
ที่จบการศึกษา (คน) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑๗ ๑๑๐ ๙๓๐ ๑,๐๔๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๔ ๗๒๓ ๘๘๖ ๑,๖๐๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๐ ๗๔๑ ๖๒๖ ๑,๓๖๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓๙ ๑,๕๑๑ ๑,๗๖๘ ๓,๒๗๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓๖ ๑,๗๗๐ ๖๗๗ ๒,๔๔๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๒ ๑,๒๐๑ ๓๓๘ ๑,๕๓๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖๔ ๑,๙๙๗ ๑,๘๔๙ ๓,๘๔๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ๗๖ ๒,๓๔๘ ๓,๙๕๖ ๖,๓๐๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ๖๗ ๒,๑๑๑ ๓,๙๔๑ ๖,๐๕๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ๖๓ ๑,๙๑๓ ๒,๘๑๐ ๔,๗๒๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕๖ ๒,๕๓๙ (๒๒ แห่ง) ๓,๒๘๘ (๔๑ แห่ง) นับซ ้า ๕,๘๒๗ (๖๖ แห่ง) นบัซ ้า 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ๘๖ ๓,๑๗๓ (๔๘แห่ง) ๑,๔๓๒ (๓๘ แห่ง)นับซ ้า ๔,๖๐๕ (๘๖ แห่ง) นบัซ ้า 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ๖๓ ๒,๑๗๐ (๒๒ แห่ง) ๒,๙๑๙ (๔๑ แห่ง) นบัซ ้า ๕,๐๘๙ (๖๓ แห่ง) นบัซ ้า 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕๑ ๒,๕๓๓ (๒๕ แห่ง) ๒,๓๓๙ (๔๗ แห่ง) นบัซ ้า ๔,๘๗๒ (๕๑ แห่ง) นบัซ ้า 
พ.ศ.๒๕๖๔ ๔๕ ๑,๖๐๓ (๒๑ แห่ง) ๑,๔๗๔ (๒๘ แห่ง) นับซ ้า ๓,๐๗๗ (๔๕ แห่ง) (นับซ ้า) 
 รวมทั้งสิ้น ๒๖,๔๔๓ คน นับซ ้า ๒๙,๒๓๓ คน นับซ ้า ๕๕,๖๗๖ คน นับซ ้า 

(ที่มา :ฝ่ายการศึกษา ส านกัพัฒนาพฤตนิิสัย กรมราชทัณฑ์ ขอ้มูล ณ วันที่ ๑ มนีาคม ๒๕๖๕) 
หมายเหต ุ  ๑)  หลกัสูตรวชิาชพีคอมพวิเตอร์ใช้ระยะเวลาในการอบรมตั้งแต ่๓๐ - ๑๐๐ ชัว่โมง (หลกัสูตรในแต่ละเรือนจ า/ทัณฑสถานแตกต่างกัน เช่น การ  

       ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพวิเตอร ์ การใช้งานโปรแกรม Excel  การใช้งานโปรแกรม Word คอมพวิเตอรก์ราฟิก การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
๒)  หลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) ด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์  
๓) หลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) สาขาที่มีวิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ปวช.สาขาช่างก่อสร้าง (วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ, วิชา

เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์) ปวช.สาขาช่างยนต์ (วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ) และ ปวส.สาขาเทคนิคก่อสร้าง  (วิชา
โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ, เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์) 

๑.๒  โครงการเทคโนโลยีบัณฑิต  
  ในป ี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ โครงการเทคโนโลย ี สารสนเทศตามพระราชด  าร ิ ฯ  ร ่ วมก ั บกรมราชท ัณฑ ์และ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยก
รรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ต่อมา มสธ. ปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และปรับเป็น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร (เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔) เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ต้องขังให้สูงข้ึน ส าหรับผู้ต้องขังที่มีความสนใจ และมีศักยภาพท่ีจะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี 
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ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓ โครงการเทคโนโลยีบัณฑิตมีผู้ต้องขังที่ส าเร็จการศึกษา
จ านวน ๖๖ คน จากเรือนจ า/ทัณฑสถาน ๑๑ แห่ง (อนึ่ง ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ยังไม่สิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๔) โดย
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผู้ต้องขังลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตดังกล่าวจ านวน ๙๓ คน เป็นชาย ๘๗ คน 
เป็นหญิง ๖ คน และ ยังไม่มีผู้ต้องขังที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว 

๒. รายได้ที่เกิดจากการใช้ความรู้คอมพิวเตอร์ในการประกอบอาชีพขณะที่ถูกคุมขัง 
 หลังจากที่ผู้ต้องขังได้รับการอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังในทัณฑสถาน/เรือนจ า ผู้ต้องขังสามารถ
สร้างรายได้ในขณะที่ถูกคุมขัง โดยท างานที่อาศัยความรู้ที่เรียนมา อาทิ การพิมพ์ การออกแบบ การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ฯลฯ 
โดยจ านวนรายได้ของผู้ต้องขังตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๑๑๒,๙๕๗,๙๐๓บาท (หนึ่งร้อยสิบ
สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามบาท) แบ่งเป็น ๑) รายได้จากการรับจ้างพิมพ์งาน ท าหนังสือเสียงเดซี่ การ์ดอวย
พร การจัดท ากระดาษเขียนจดหมาย, Call Center ฯลฯ ภายในเรือนจ า จ านวน ๑๐๒,๐๒๗,๙๓๙ บาท และ ๒) รายได้จาก
ยอดจ าหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ จ านวน ๑๐,๙๒๙,๙๖๔ บาท (รายละเอียดตามข้อ ๓.๒.๒)  

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายงานรายได้ของผู้ต้องขังจากเรือนจ า/ทัณฑสถานน าร่องจ านวน ๗ แห่งที่เกิดจากการ
รับจ้าง เช่น พิมพ์งาน ท าหนังสือเสียงเดซี่ การ์ดอวยพร การจัดท ากระดาษเขียนจดหมาย, Call Center ฯลฯ ภายในเรือนจ า 
เป็นเงิน ๑๑,๐๐๕,๙๒๒ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาท) รายละเอียดดังนี้ 

 (ที่มา : กองพฒันาพฤตินิสยั กรมราชฑัณฑ์ ข้อมูล ณ วนัที ่๑ มนีาคม ๒๕๖๕) 

ปี ทัณฑสถาน 
หญิงกลาง 

เรือนจ า
พิเศษ

กรุงเทพ 

ทัณฑสถาน
บ าบัดพิเศษ

กลาง 

ทัณฑสถาน 
วัยหนุ่ม
กลาง 

ทัณฑสถาน
หญิง

นครราชสีมา 

ทัณฑสถาน
บ าบัดพิเศษ

หญิง  
จ.ปทุมธานี 

เรือนจ ากลาง
สมุทรปราการ 

ทัณฑสถาน
หญิง

พิษณุโลก 

เรือนจ าพิเศษ 
มีนบุรี 

รวมรายได้/ปี 

๒๕๔๕ ๓๕๖,๓๙๘ - - - - - - - - ๓๕๖,๓๙๘ 

๒๕๔๖ ๕๑๐,๐๓๘ - - - - - - - - ๕๑๐,๐๓๘ 

๒๕๔๗ ๗๕๘,๔๒๕ ๙๖,๐๔๕ ๘๙,๖๗๕ - - - - - - ๙๔๔,๑๔๕ 

๒๕๔๘ ๕๘๑,๗๒๓ ๑๗๙,๗๘๓ ๑๔๙,๙๙๔ - - - - - - ๙๑๑,๕๐๐ 

๒๕๔๙ ๕๖๙,๖๐๗ ๒๑๓,๓๘๔ ๒๓๒,๑๘๗ - - - - - - ๑,๐๑๕,๑๗๘ 

๒๕๕๐ ๗๒๐,๖๓๔ ๒๕๘,๖๖๙ ๑๕๐,๓๗๕ - - - - - - ๑,๑๒๙,๖๗๘ 

๒๕๕๑ ๘๗๑,๒๑๔ ๒๒๖,๔๖๐ ๑๘๔,๘๕๙ - - - - - - ๑,๒๘๒,๕๓๓ 

๒๕๕๒ ๗๔๐,๖๑๐ ๒๐๐,๘๑๕ ๗๔,๗๖๐ ๑๘๙,๘๓๔ - - - - - ๑,๒๐๖,๐๑๙ 

๒๕๕๓ ๑,๐๓๐,๘๙๔ ๑๓๑,๖๗๐ ๑๓,๖๐๕ ๑๔๑,๘๕๓ - - - - - ๑,๓๑๘,๐๒๒ 

๒๕๕๔ ๖๙๐,๒๔๐ ๑๓๓,๗๖๐ ๑๘๘,๘๙๖ ๘๓,๗๓๐ - - - - - ๑,๐๙๖,๖๒๖ 

๒๕๕๕ ๑,๑๘๔,๓๖๕ ๗๒,๒๐๐ ๑๖๖,๓๒๓ ๔๖,๐๗๖ - - - - - ๑,๔๖๘,๙๖๔ 

๒๕๕๖ ๑,๔๗๖,๖๙๓ - ๑๙๓,๓๘๐ - ๑๖๓,๙๗๕ ๒๙๗,๓๓๙ - - - ๒,๑๓๑,๓๘๗ 

๒๕๕๗ ๑,๒๗๑,๘๒๒ ๑๕๒,๐๐๐ ๙๑,๘๘๐ ๑๘,๒๒๐ - ๑,๒๙๖,๐๐๐ - - - ๒,๘๒๙,๙๒๒ 

๒๕๕๘ ๑,๒๐๘,๒๗๑ ๑๒๖,๐๐๐ ๒๔๓,๙๐๓ ๘,๘๐๙.๙๖ - ๑๒,๐๕๘,๘๐๐ - - ๕๔,๖๐๐ ๑๓,๗๐๐,๓๘๔ 

๒๕๕๙ ๑,๒๖๔,๓๖๑ - - ๔,๐๖๘ - ๑๐,๑๓๕,๖๖๐ - - ๗๓,๒๒๕ ๑๑,๔๗๗,๓๑๔ 

๒๕๖๐ ๑,๐๐๓,๗๔๐ ๖๘,๐๐๐ ๑๓๔,๑๓๘ ๙๐,๐๐๐  - ๑๐,๓๑๔,๔๑๕ - - ๓๔,๙๕๐ ๑๑,๖๔๕,๒๔๓ 

๒๕๖๑ ๑,๖๘๐,๖๐๙ ๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๓๔ ๑๓๕,๐๐๐ - ๙,๙๒๘,๗๘๐ - - ๑๘,๐๗๕ ๑๑,๙๘๖,๔๙๘ 

๒๕๖๒ ๑,๒๖๒,๘๗๐ ๘๖,๐๐๐ ๕๒๒,๔๕๘ ๑๗๑,๕๐๐ - ๙,๘๐๔,๐๐๖ - - ๑๗,๙๐๐ ๑๑,๘๖๔,๗๓๔ 

๒๕๖๓ ๑,๐๓๐,๐๘๒ ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๒๖,๐๐๐ ๒๒๖,๑๗๓ ๙,๙๘๗,๓๑๐ ๒,๔๖๖,๗๘๐ ๗๙,๐๘๙ - ๑๔,๑๑๕,๔๓๔ 

๒๕๖๔ ๑,๐๙๑,๘๓๓ - - - - ๘,๕๘๒,๖๒๙ ๕๖๙,๔๘๐ - ๗๖๑,๙๘๐ ๑๑,๐๐๕,๙๒๒ 

รวมเป็น ๑๙,๓๐๔,๕๒๙ ๒,๑๐๖,๗๘๖ ๒,๕๙๘,๔๖๗ ๑,๑๑๕,๐๙๑ ๓๙๐,๑๕๘ ๗๒,๔๐๔,๙๓๙ ๓,๐๓๖,๒๖๐ ๗๙,๐๘๙ ๑๙๘,๗๕๐ ๑๐๒,๐๒๗,๙๓๙ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ                                                                                                       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ 

จากตารางแสดงตัวอย่างรายได้ในปี ๒๕๖๔ ที่เกดิจากการรับจ้างท างานหลังจากไดร้ับความรู้จากโครงการในพระราชด าริฯ 

• ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงปทุมธานี มีรายได้จากการจัดท าการ์ดอวยพร การจัดท ากระดาษเขียนจดหมาย, Call 
Center (ปี ๒๕๕๘ มีผูต้้องขังปฏิบัติงาน call center จ านวน ๒๐ คน, ปี ๒๕๖๐ มผีู้ต้องขังปฏิบัติงาน call 
center จ านวน ๗๘ คน ปี ๒๕๖๑ มีผูต้้องขังปฏิบัติงาน call center จ านวน ๙๐คน ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ มีผู้ต้องขัง
ปฏิบัติงาน call center จ านวน ๗๘ คน)  รายได้จาก call center เฉลี่ยเดือนละ ๗๑๕,๐๐๐ บาท 

• เรือนจ ากลางสมุทรปราการมีรายได้ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากหมดสญัญาการจ้างผู้ต้องขังเป็น call center เพราะ
สถานการณ์โควดิ-๑๙ บริษัทจึงปรับลดการใช้งบประมาณ 

• ทัณฑสถานหญิงกลางมรีายได้จากการจัดท าหนังสือเสียงเดซี่ ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ  (เป็นเงิน 
๒๕๐,๗๔๒บาท)  รับจ้างสแกนหนังสือเก่าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เป็นเงินจ านวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท)  และ
รายได้จากการท าการ์ตูนอนเิมช่ัน สมุดไดอารี่ การ์ด กระดาษเขียนจดหมาย (เป็นเงิน ๕๒๗,๐๘๖ บาท) 

• เรือนจ าพิเศษมีนบุรี มีรายได้จากการจัดท ากระดาษเขียนจดหมาย การ์ด พวงกุญแจ ไดอารี ่

• ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลางและเรือนจ าพิเศษกรุงเทพ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ทัณฑสถานหญิงนครราชสมีา 
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ไม่มีรายได้เนื่องจากผู้ต้องขังส่วนใหญม่ีรายได้จากการรับจ้างแรงงานและเรือนจ าบางแห่ง
เน้นที่จ าหน่ายสินค้า/ผลติภณัฑ์ออนไลน ์

๓.  การพัฒนาทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ต้องขัง 
๓.๑ การพัฒนาผู้ต้องขังให้มีทักษะในการถอดความเสียง (ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธานี) 
     ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. ได้พัฒนา “ระบบถอดความ

เสียงพูดแบบทันต่อเวลาผ่านระบบสื่อสารทางไกล” ซึ่งโปรแกรมถอดความเสียงนี้จะช่วยแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความ โดย
จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในการถอดความเสียง มาท าหน้าที่ถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลาผ่านระบบสื่อสารทางไกล 
โปรแกรมนี้จะเป็นศูนย์กลางในการจัดส่งไฟล์เสียงไปยังเจ้าหน้าที่ถอดความเสียง แล้วน าข้อความจากเจ้าหน้าที่ถอดเสียงจาก
หลายคน มารวบรวมเป็นข้อความเดียวกัน  

    ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิฯ และทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงจัดท า “โครงการฝึกถอดความเสียงพูด
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการถอดความเสียงพูดแก่ผู้ต้องขัง” เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับงานถอดความเสียงรายการโทรทัศน์ที่
จะต้องมีค าบรรยายแทนเสียงแบบเปิด/ปิดได้ (Closed Caption) เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะในการถอดความเสียงและรับงาน
เป็นวิชาชีพในทัณฑสถานอีกอาชีพหนึ่ง (ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของ
กิจการโทรทัศน์ ประกาศ ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ในการด าเนินงาน มูลนิธิฯ จัดหาชุดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการฯ 
จ านวน ๑๐ ชุด ทางทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงคัดเลือกผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๒๐ คน สวทช. ได้ฝึกทักษะการ
ถอดความเสียง ๓ ระยะคือ ระยะที่ ๑ ทดสอบการพิมพ์สัมผัสตามตัวอักษรบนหน้าจอผ่านโปรแกรม RevivaType ระยะที่ ๒ 
ทดสอบการสะกดค าในภาษาไทย และระยะที่ ๓ ทดสอบการพิมพ์ถอดความเสียงพูด หลังจากฝึกทักษะครบ ๓ ระยะแล้ว 
สวทช. ได้คัดเลือกผู้ต้องขังโดยพิจารณาจากความถูกต้องของข้อความและความเร็วในการพิมพ์ โดยคัดเลือกผู้ต้องขังจ านวน 
๑๐ คน (จาก ๒๐ คน) จากนั้นผู้ต้องขังได้ฝึกสะกดค ายากและค าทับศัพท์ โดยอ้างอิงตามโปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฝึกการถอดความเสียงจากไฟล์เสียงของการเรียนการสอนในห้องเรียนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ สวทช. ด าเนินการจ้างผู้ต้องขังในการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ที่
บกพร่องทางการได้ยินและผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาในการเรียนการสอน การ
ประชุมสัมมนา และรายการโทรทัศน์ไดด้้วยการอ่านข้อความที่ได้จากการถอดความแทนการฟังเสียง โดย สวทช. ได้ส่งงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาปกติ
และนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในการเรียนการสอนจะจัดให้มีบริการค าบรรยายแทนเสียงแบบทั นต่อเวลา 
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เพื่อให้นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถติดตามเนื้อหาวิชาในระหว่างการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้ ยังได้
บันทึกวิดีโอการเรียนการสอนเพื่อให้ทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ โดยมีค าบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา ทั้งนี้ สวทช. ได้
ด าเนินการจ้างทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงครั้งแรก มีระยะเวลาด าเนินงาน ๖ เดือน (ตั ้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓) โดยให้จัดท าค าบรรยายแทนเสียงประกอบวิดีโอบันทึกการสอนดังกล่าว จ านวน ๓๖๐ ช่ัวโมง ในอัตราค่าตอบแทน 
๕๐๐ บาทต่อ ๑ ช่ัวโมงค าบรรยายเสียง รวมเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว 

   ในปี ๒๕๖๔ สวทช. ได้ด าเนินการจ้างทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง ครั้งที่ ๒ เพื่อจัดท าค าบรรยายแทนเสียง
ประกอบวิดีโอบันทึกการสอนในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ต่อเนื่องจากการจ้างครั้งแรก) เป็นจ านวน ๗๒๐ 
ช่ัวโมงค าบรรยายเสียง ระยะเวลาด าเนินงาน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยในการจ้างงาน
ครั้งท่ี ๒ นี้ ผู้ต้องขังมีพัฒนาการในการท างานดีขึ้น สามารถส่งงานได้ครบก่อนก าหนด จึงได้ด าเนินการจ้างงานเพิ่มเติมเป็นครัง้
ที่ ๓ จ านวน ๔๘๐ ชั่วโมงค าบรรยายเสียง  และเพิ่มขอบเขตงานให้ครอบคลุมทั้งการถอดความเสียงพูด และการก ากับเวลา
ข้อความ ตามแนวทางการจัดท าล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ ที่
ออกโดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเพิ่มค่าตอบแทน
เป็น ๑,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ ชั่วโมงค าบรรยายเสียง รวมเป็นเงิน ๔๘๐ ,๐๐๐ บาท ซึ่งทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงส่งมอบงาน
ครบถ้วนแล้ว 

   ในปี ๒๕๖๕ สวทช. ได้ด าเนินการจ้างทัณฑสถานบ าบดัพิเศษหญงิ ครั้งท่ี ๔ เพื่อจัดท าค าบรรยายแทนเสียงส าหรบั
วิดีโอประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จ านวน ๔๘๐ ช่ัวโมงค าบรรยายเสียง รวมเป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท โดยวิดีโอที่
จัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสื่อดิจิทัลที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessible Digital Media)บนแพลตฟอร์มการเรียนการ
สอนออนไลน์ท่ีเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าส าหรับนักเรียนพิการทุกประเภท ที่สวทช.พัฒนาขึ้น ส าหรับน าไปใช้งานในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนร่วมทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

 ๓.๒ โครงการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ให้แก่เรือนจ า/ทัณฑสถาน 
       ด้วยมูลนิธิฯ ได้ด าเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้” ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาครูและ
นักเรียนในด้านการท าธุรกิจออนไลน์ (E-commerce) ให้สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของ
โรงเรียนหรือชุมชน ช่วยในการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว ชุมชน ในปี ๒๕๖๒ มูลนิธิฯ ได้ขยาย
การด าเนินงานไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถาน โดยจัดท า “โครงการพัฒนาความสามารถด้านไอซีทีที่สนับสนุนการท าธุรกิจออนไลน์
ของเรือนจ า/ฑัณฑสถานให้แก่ผู ้ต้องขัง” มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาผู้ต้องขังให้มีความรู้เกี ่ยวกับการท าธุรกิจออนไลน์  
เพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจออนไลน์ อาทิ การออกแบบหน้าร้าน การเขียนเรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์  การถ่ายภาพสินค้า ฯลฯ  ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถานที่
รับผิดชอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าของเรือนจ า/ทัณฑสถานในช่องทางออนไลน์ และเพื่อให้เรือนจ า/ทัณฑสถานได้จัด
การศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังในหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ และพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจออนไลน์ (E-commerce) ให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในปจัจุบัน 
ซึ่งมีเรือนจ า/ทัณฑสถานเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๒๓ แห่ง 

(๑) กิจกรรมการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังในหลักสูตรธุรกิจออนไลน์ (เรือนจ า/ทัณฑสถาน ๖ แห่ง) 
       ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (มสธ.) กับ มูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังให้มี
ความรู้ในหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะให้แก่ผู้ต้องขังที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบธุรกิจออนไลน์ของเรือนจ า/ทัณฑสถานน าร่อง จ านวน ๖ แห่ง คือ ทัณฑสถานบ าบัดหญิง จ.ปทุมธานี เรือนจ าพิเศษ
กรุงเทพ เรือนจ ากลางก าแพงเพชร ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิงสงขลา 
       เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โครงการฯ ได้จัดส่งบทเรียนหลักสูตรที่ ๑ “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”ของ 
ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ด้านการสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มสธ. และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โครงการฯ ได้จัดส่ง
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บทเรียนหลักสูตรที่ ๒ “อีคอมเมิร์ซ” ของ สพธอ. เพื่อให้เรือนจ า/ทัณฑสถานได้จัดการศึกษาในหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจ
ออนไลน์ทั้งสองหลักสูตรให้แก่ผู้ต้องขัง โดยเรือนจ า/ทัณฑสถานน าร่อง ๖ แห่งได้คัดเลือกผู้ต้องขังแห่งละ ๔๐ คน รวม ๒๔๐ 
คน เข้าร่วมอบรมทั้งสองหลักสูตร พบว่า ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ มีผู้ต้องขังเข้าเรียนหลักสูตรที่ ๑ และหลักสูตรที่ ๒ โดยมี
ผู้ต้องขังที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ด้านการสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มสธ. ทั้งหมด
จ านวน ๒๔๐ คน  
       ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผู้ต้องขังจ านวน ๒๔๐ คนที่เข้ารับการทดสอบภายหลังได้ศึกษาหลักสูตร“การ
สร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”โดยท าแบบทดสอบของศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ด้านการสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) 
มสธ. และมีผู้ต้องขังสอบผ่านเกณฑ์การประเมินฯและได้รับเกียรติบัตรจากมสธ.ครบทั้ง ๒๔๐ คน โดยส านักพัฒนาพฤตนิิสัย
กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้เรือนจ า/ทัณฑสถานทั้ง ๖ แห่ง ท าการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าว 

(๒) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าและงานหัตถกรรม  
       ในปี ๒๕๖๔ โครงการฯ ได้น าร่องพัฒนาศักยภาพให้แก่เรือนจ า/ทัณฑสถานที่มีความพร้อม ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าและงานหัตถกรรมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีดีไซน์ โดยมเีจ้าหน้าท่ีจากเรือนจ า/ทัณฑสถานน าร่อง ๖ คน 
จาก ๓ แห่ง ได้แก่ เรือนจ ากลางก าแพงเพชร ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมเพื่อ
ปรึกษาเชิงลึกจากนักออกแบบมืออาชีพ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม้ีคุณภาพ โดยเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔ ครั้ง ดังนี ้

• ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘  มกราคม ๒๕๖๔ :  ให้ความรู้และให้ค าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับภาพร่าง (Sketch) ของ Collection ของ
ผลิตภัณฑ ์

• ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘  มกราคม ๒๕๖๔  :  ให้ความรู้และให้ค าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับต้นแบบผลิตภณัฑ์ (Prototype) ครั้งที่ ๑ 
• ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ :  ให้ความรู้และให้ค าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับต้นแบบผลิตภณัฑ์ (Prototype) ครั้งที่ ๒ 
• ครั้งท่ี ๔ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ : ให้ความรู้และให้ค าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการถ่ายภาพสินค้า) (Shooting)   

      ตัวอย่างผลงานผ้าภายหลังได้รับการอบรม 

 
      เรือนจ ากลางก าแพงเพชร                                                 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 

(๓) กิจกรรมพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ต้องขังในการท าธุรกิจออนไลน์ผ่านการปฏิบัติจริงมูลนิธิฯ ร่วมกับส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กับ มูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
การท าธุรกิจออนไลน์ อาทิ การออกแบบหน้าร้าน การเขียนเรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การ
ถ่ายภาพสินค้า ฯลฯ  ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยให้ผู้ต้องขังปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า/ทัณฑ
สถานท่ีรับผิดชอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าของเรือนจ า/ทัณฑสถานในช่องทางออนไลน์ 

      กรมราชทัณฑ์ได้คัดเลือกเรือนจ า/ทัณฑสถานท่ีมสีินค้าของผู้ต้องขังจ าหน่ายเพื่อจัดท าเพจร้านค้าออนไลน์ในการ
จ าหน่ายสินค้าของเรือนจ า/ทัณฑสถานจ านวน ๒๒ แห่ง แต่มีเรือนจ า/ทัณฑสถานจ านวน ๑๙ แห่งทีส่ามารถจัดท าเพจร้านค้า
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(เรือนจ าทีม่ีผู้ติดตามมากที่สุด คือ เรอืนจ ากลางราชบรุี และเรือนจ าที่มียอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สูงสุดคือ เรอืนจ ากลางนครสวรรค์ เฟอร์นิเจอร์ไม้) 

ออนไลน ์และมีเรือนจ า/ทัณฑสถานที่มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ จ านวน ๑๗ แห่ง ผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๔ มี
ดังนี ้

๑. เพจร้านค้าออนไลน์และยอดจ าหน่ายสินค้า :  

• มีเพจกลางของกรมราชทัณฑ์ ๑ เพจ ช่ือร้าน “ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์”www.facebook.com/prison.product
เป็นเพจกลางที่จะส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้าของเรือนจ า/ทัณฑสถาน  และหากเรือนจ าใดยังไม่
พร้อมท่ีจะสร้างเพจของตนเองก็สามารถส่งภาพสินค้ามาฝาก โพสขายท่ีเพจกลางของกรมราชทัณฑ์ ได้ 

• มีเพจของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่เข้าโครงการ จ านวน ๑๙  แห่ง โดยมีช่ือร้านค้าออนไลน์และยอดติดตามเพจร้านค้า 

• มียอดจ าหน่ายสินค้าในปี ๒๕๖๓ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔) เป็นเงิน ๘,๔๐๐,๒๐๒ บาท 
และมียอดจ าหน่ายสินค้าในปี ๒๕๖๔ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕) เป็นเงิน ๒,๕๒๙,๗๖๒ บาท  
(อนึ่ง ยอดจ าหน่ายสินค้าข้างต้นนบัเฉพาะทีเ่กิดขึ้นจากการสนบัสนนุของโครงการฯ) ดังนี ้

เรือนจ า/ทณัฑสถาน ยอดติดตามร้านค้าฯ  ยอดจ าหน่ายสินค้า  (บาท) หมายเหต ุ
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

๑) ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ่ ๑,๑๑๘ ๑,๒๓๖ ๒,๙๖๗,๘๓๖ ๓๗๔,๗๓๘ สาเหตุที่รายได้จาก
จ าหน่ายสินค้าออนไลน์
ลดลงเนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด
โควิด -๑๙ ท าให้กรม
ราชทัณฑ์มีนโยบาย
หยุดการฝึกวิชาชีพต่าง ๆ  
และห้ามไม่ให้น าสิ่งของ
หรือวัตถุดิบเข้า
เรือนจ า/ทณัฑสถาน 

๒) เรือนจ ากลางราชบุร ี ๗,๔๗๒ ๘,๒๖๕ ๒,๘๓๙,๘๖๗ ๑๒,๐๕๐ 

๓) ทัณฑสถานหญิงกลาง ๕๙๖ ๒,๗๓๐ ๑,๑๖๘,๔๖๖ ๑๗,๔๔๐ 
๔) ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ๑,๐๑๔ ๑,๑๐๓ ๔๔๘,๗๑๙ ๗๘,๗๓๔ 

๕) เรือนจ ากลางก าแพงเพชร ๔,๒๒๒ ๔,๖๕๑ ๒๘๔,๓๑๙ ๑๒๗,๔๕๒ 
๖) ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง ๕๗๖ ๖๒๗ ๒๓๖,๓๓๔ ๙,๒๔๘ 

๗) ทัณฑสถานหญิงชลบุร ี ๓๐ ๓๐ ๔๖,๖๒๕ ๘,๕๑๐ 
๘) ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ๕๔๒ ๖๒๒ ๔๐,๐๒๐ ๓,๖๖๘ 
๙) ทัณฑสถานหญิงชลบุร ี ๓๐ ๓๐ ๔๖,๖๒๕ ๘,๕๑๐ 
๑๐) ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ๕๔๒ ๖๒๒ ๔๐,๐๒๐ ๓,๖๖๘ 
๑๑) เรือนจ ากลางนครสวรรค ์ ๖๓๒ ๑,๕๒๒ ๑๕๓,๕๗๑ ๑,๐๘๓,๕๐๐ มีรายได้จากการจ าหน่าย

สินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากสินค้าของ
เรือนจ า/ทัณฑสถานเป็น
สินค้าที่มีอยู่ใน สต๊อก
ค่อนข้างเยอะและเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภท
เฟอร์นิเจอร์ไม้ งานปั้นผง
ไม้สักทอง ท าให้มีรายได้สูง 

๑๒) เรือนจ าพิเศษธนบรุ ี ๓๖๓ ๖๖๓ ๑๕,๗๐๐ ๓๕๕,๑๙๘ 
๑๓) ทัณฑสถานหญิงธนบุร ี ๖๐๙ ๘๗๑ ๙๓,๗๒๐ ๓๒๐,๒๙๑ 

๑๔) ทัณฑสถานหญิงสงขลา ๔๔๒ ๕๖๒ ๑๐,๔๐๐ ๘๕,๔๐๕ 
๑๕) เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร ๑,๒๙๗ ๑,๔๗๑ ๕,๘๐๐ ๒๖,๙๐๐ 

๑๖) เรือนจ ากลางสมุทรปราการ ๑๖๙ ๒๑๕ - ๑๔,๔๕๐ 

๑๗) เรือนจ าพิเศษพัทยา ๗๑๙ ๙๒๐ ๒,๑๘๐ -  

๑๘) เรือนจ ากลางขอนแก่น ๙๔ ๑๐๐ - -  
๑๙) เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบรุ ี ๕๖๘ ๙๗๑ - -  

  รวมเป็น ๘,๔๐๐,๒๐๒ ๒,๕๒๙,๗๖๒  
   ๑๐,๙๒๙,๙๖๔  
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๒. ผู้ต้องขังที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน: ในปี ๒๕๖๔ เรือนจ า/
ทัณฑสถานคัดเลือกผู้ต้องขังช้ันดีมาเป็นผู้ช่วยในการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ จ านวน ๓๒ คน (ชาย ๕ คน, หญิง 
๒๗ คน) จาก ๑๑ แห่ง โดยผู้ต้องขังท าหน้าที่ในขอบเขตที่สามารถท าได้ ดังนี้  

 

๔. ผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วประกอบอาชีพเกี่ยวกับไอที 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วประกอบอาชีพเกี่ยวกับไอที (แจ้งอย่างไม่เป็นทางการ) จ านวน ๕๔ คน ดังนี้ 

ทัณฑสถาน/เรือนจ า ผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วประกอบอาชีพเกี่ยวกับไอที ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ลักษณะงาน จ านวน (คน) 

๑) เรือนจ ากลางชลบุร ี ท างานกับส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดชลบุร ี ๑ 

๒) ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ท างานในส านักงานหรือรับจ้าง ๔ 
๓) ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงจ.ปทุมธานี รับจ้างงานเป็น call center ๔๕ 
๔) ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง งานติดต่อลูกคา้ผ่านระบบออนไลน์และโลจสิติก  

งานตัดต่อวิดีโอและถ่ายภาพนิ่งในสตูดิโอและนอกสถานที่ 
งานติดตั้งและวางระบบการจัดส่งเอกสารออนไลน ์ 

๓ 

๕) เรือนจ ากลางสมุทรปราการ ตัดต่อวีดโีอและถ่ายภาพน่ิงในสตดูิโอและนอกสถานที ๑ 

  ๕๔ 

เรือนจ า/ทัณฑสถาน หน้าท่ีของต้องขังเทีเ่ป็นผู้ช่วยของร้านค้าออนไลน ์ จ านวน (คน) 
เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร • ถ่ายภาพสินค้าและผลติภณัฑ ์ ชาย ๑ คน 
เรือนจ าพิเศษธนบรุ ี • ถ่ายภาพสินค้าและผลติภณัฑ์และตกแต่งภาพสินค้า ชาย ๓ คน 
ทัณฑสถานหญิงสงขลา • ตกแต่งภาพสินค้า ถ่ายภาพสินค้า  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หญิง ๕ คน 
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา • ท าหน้าที่ออกแบบบรรจุภณัฑ์, ผลติภัณฑ์, ถ่ายภาพ

ผลิตภณัฑ์, ออกแบบโบรชัวร์ ผลติภัณฑ์, 
หญิง ๑ คน 

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ่ • ถ่ายภาพสินค้าและผลติภณัฑ ์ หญิง ๑ คน 
ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง • ถ่ายภาพสินค้าและผลติภณัฑ ์ หญิง ๒ คน 
เรือนจ ากลางก าแพงเพชร • ท าหน้าที่ดูแลสต๊อกสินค้าและจัดท าบัญชีคุมสินค้าทั้งหมด  

• ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความสวยงามเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ 
ก่อนน าเผยแพร่ทางรา้นค้าออนไลน์ (FACEBOOK)  

• ท าหน้าที่ผู้ช่วยในการถ่ายภาพผลติภัณฑ์ และจัดท าบรรจุ
ภัณฑผ์ลติภณัฑ์ก่อนส่งถึงมือลูกคา้  

• ท าหน้าที่ผู้ช่วยในการถ่ายภาพผลติภัณฑ์และจัดท าบรรจุ
ภัณฑผ์ลติภณัฑ์ก่อนส่งถึงมือลูกคา้ 

• ท าหน้าที่แพ็คสินค้าใส่กล่องพร้อมเขียนช่ือท่ีอยู่ผู้รับ-ผูส้่ง 
เพื่อน าส่งพัสดุให้กับลูกค้า 

หญิง ๕ คน 

ทัณฑสถานหญิงชลบุร ี • ถ่ายภาพสินค้าและผลติภณัฑ ์ หญิง ๑ คน 
เรือนจ ากลางนครสวรรค ์ • ถ่ายภาพสินค้าและผลติภณัฑ ์ ชาย ๑ คน 
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก • จัดวางผลติภณัฑส์ าหรับถ่าย ออกแบบบรรจภุัณฑ ์ หญิง ๒ คน 
ทัณฑสถานหญิงกลาง • ท าหน้าที่ผู้ช่วยในการถ่ายภาพผลติภัณฑ์และจัดท าบรรจุ

ภัณฑผ์ลติภณัฑ์ก่อนส่งถึงมือลูกคา้ 
หญิง ๑๐ คน 

รวมเป็น ๓๒ คน 

(ชาย ๕ คน, หญิง ๒๗ คน) 
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๕. แผนการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๕ 
๑) การพัฒนาผู้ต้องขังให้มีทักษะในการถอดความเสียง (ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธานี) 

 เนื่องด้วยผู้ต้องขังที่มีทักษะในการถอดความเสียงได้รับการปล่อยตัวจ านวนมาก ท าให้ทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษหญิง จ.ปทุมธานี ต้องการพัฒนาทักษะในการถอดความเสียงให้แก่ผู้ต้องขังเพิ่มเติม เพื่อให้มีผู้ต้องขังสามารถ
รองรับการรับจ้างในการถอดความเสียงการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(การเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาปกติและนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน) ถอดความเสียงบทเรียนส าหรับ
นักเรียนระดับประถม-มัธยมปลาย เพื่อใช้เป็นคลังสื่อส าหรับนักเรียนพิการ ตลอดจนการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง
ส าหรับรายการโทรทัศน์ที่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างรายได้ในขณะถูกคุมขัง 

๒) การพัฒนาความสามารถด้านการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ให้แก่เรือนจ า/ทัณฑสถาน 
 ในปี ๒๕๖๔ โครงการฯ ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังในหลักสูตรธุรกิจออนไลน์ ให้แก่ 
เรือนจ า/ทัณฑสถาน ๖ แห่ง ซึ่งกรมราชทัณฑ์เห็นว่ากิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะ
ส ารวจเรือนจ า/ทัณฑสถานท่ีมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจออนไลน์ให้แก่
ผู้ต้องขัง และคัดเลือกผู้ต้องขังชั้นดีมาเป็นผู้ช่วยในการท าร้านค้าออนไลน์ เพื่อฝึกทักษะด้านธุรกิจออนไลน์ผ่านการ
ปฏิบัติงานจริง  

๓) การน าสื่อบทเรียนภาษาบาลีไปใช้ในการสอนภาษาบาลีให้แก่ผู้ต้องขัง (ในรูปแบบออฟไลน์) จ านวน ๔๐ แห่งทั่วประเทศ  
๔) การพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่ผู้ต้องขัง ได้แก่ การถ่ายภาพ การตัดต่อวีดิทัศน์ การตกแต่งภาพ การสร้างสื่อสิ่งพิมพ ์

๖. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
 เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนด าเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๖๕  
 


