
 

 

 

 
 

พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ตอวงการหองสมุด  

 

“พระอัจฉริยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 

 
 

เนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 
ในวันท่ี 2 เมษายน 2558 และเพื่อเฉลิมฉลองวันแมแหงชาติ ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2558 



 

 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดําริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร 

 
“ดวยเหตุท่ีทรงตระหนักในพระราชหฤทัยวา การศึกษานั้นคือการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน”  

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย 

ท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาประเทศดานตางๆ ทําใหวารสารอินโฟแชร  
ของยูเนสโก ตีพิมพบทความเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระสมัญญาวา “เจาฟาไอที” 

 
“โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ” เร่ิมดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ.2539 

จนถึงปจจุบัน โดยแตละโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใชไอที ในการเพิ่มคุณภาพชีวิต
และพัฒนาผูดอยโอกาส โดยมีกลุมเปาหมายของโครงการฯคือ กลุมผูดอยโอกาส เชน เด็กนักเรียน
ในชนบทหางไกล ผูพิการ เด็กเจ็บปวยเร้ือรังในโรงพยาบาล ผูตองขัง และเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจคุมครองเด็กและเยาวชน 
 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เปนหนวยงานของรัฐ ท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อ ใหการสนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ี
จําเปนแกโรงเรียน/หนวยงานในโครงการ สนับสนุนส่ือการเรียนการสอน พัฒนาความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใชแกบุคลากร และผูดอยโอกาสในสังคม และการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษา  
การอาชีพ และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

 
 



 

 

 
 

 
      
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเร่ิมดําเนินงานตั้งแตป 2538 มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุม ผูดอยโอกาสโดยเฉพาะโรงเรียนในชนบท ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือไอซีที (ICT: Information and Communication Technology) เปนเคร่ืองมือ
ในการเรียนรูและแสวงหาความรูเพื่อใหมีโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และเผยแพรผลงานหรือถายทอดสวนท่ีสําเร็จดวยดีแกหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของโดยตรง
ในเร่ืองนั้นๆ เพื่อรับชวงตอในการขยายผลในวงกวางตอไป กิจกรรมท่ีดําเนินงานครอบคลุม  
4 ดาน ดังนี้ 



 

 

 1. ดานสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน: เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงเทคโนโลยี  
โดยจัดโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนแกโรงเรียนท่ีขาดแคลน ไดดําเนินกิจกรรมดังนี้  
 
    • การสนับสนุนอุปกรณคอมพิวเตอรหรืออุปกรณท่ีเกี่ยวของ ท่ีสนับสนุนการใชไอซีทีใน
การศึกษา 
    • การพัฒนาบุคลากรซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณเบ้ืองตน 
 
2. ดานสนับสนุนแหลงเรียนรู เนื้อหา และส่ือ: ไดดําเนินกิจกรรมดังนี้ 
 
     • ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (eDLTV) 
     • การสงเสริมการใชบทเรียน SAS Curriculum Pathways ในประเทศไทย 
 
3. ดานพัฒนาศักยภาพครู และผูบริหาร นักเรียน: ไดดําเนินกิจกรรมดังนี้ 
 
    • บูรณาการไอซีทีในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนประถมศึกษา  
    • การพัฒนาทักษะดานอิเล็กทรอนิกสและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  
    • ไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
    • ไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 
4. ดานการประยุกตใชไอซีทีเพื่อจัดการเรียนรู: เพื่อใหครูสามารถประยุกตใชไอซีทีจัดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนไดความรู รวมถึงพัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21  
ไดดําเนินกิจกรรมดังนี้ 
 
    • การเรียนรูสูการเปนครูยุคใหมในการใชเทคโนโลยีเว็บ 2.0 จัดการเรียนรูดวยโครงการ 
    • สังคมออนไลนเพื่อพัฒนาเยาวชนนักคิด (KIDkids)  
 
การดําเนินงานท่ีผานมาของโครงการไอทีเพื่อการศึกษา  
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดวยส่ือ Physics Cyber Lab 
2. โครงการคัดเลือกบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและจัดทําแผนการสอนเพื่อเผยแพรระดับ
ประถมศึกษา 
3. โครงการพัฒนา และเผยแพรการใชคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนระดับมัธยมและ
ประถมศึกษา 
4. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก 
5. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 



 

 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคนพิการ 
ตามพระราชดําริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตั้งพระทัยท่ีจะชวยพัฒนาคนพิการ
ในประเทศไทย ใหยึดหลักการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living) ในการใชชีวิตประจําวัน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กพิการใหไดมีโอกาสใชประโยชนจากคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู การสราง
ความรู พัฒนาทักษะตางๆ เพื่อสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดดีขึ้น ชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น 
เปนการสรางความเชื่อมั่นในตนเองของคนพิการ รวมท้ังยังเปนการสรางโอกาสในการประกอบ
อาชีพในอนาคตตอไป นอกจากนี้ไดพระราชทานกรณีศึกษาท่ีมีความพิการหลากหลายท่ีทรงไดพบ
จากการเสด็จพระราชดําเนินในท่ีตางๆ ใหคณะกรรมการโครงการฯ ชวยคิดคน ตนแบบ เคร่ืองมือ
หรือเทคนิคการจัดการเพื่อใหคนพิการสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง รวมท้ังจัดการ
อบรมการใชงานเคร่ืองมือตางๆ ใหกับคนพิการและผูท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนมีการติดตามประเมินผล
โครงการทุกป       

 

 
 
ในการดําเนินงานโครงการฯ ไดดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก (Assistive Technologies) โปรแกรมและ/หรือส่ือการสอน
เพื่อใหคนพิการไดใชงานในราคาท่ียอมเยากวาการนําเขาจากตางประเทศ โดยอุปกรณหรือระบบ
สารสนเทศเหลานี้จะชวยใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระไดมากขึ้น ลดการพึ่งพาผูใกลชิด  
อันจะสงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น นอกจากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรืออุปกรณดังกลาว
แลว โครงการฯ ยังจัดซื้อจัดหาอุปกรณ โปรแกรม ส่ือการเรียนการสอน จากตางประเทศ  
เพื่อนํามาทดลองใชท่ีโรงเรียนสําหรับเด็กพิการ และศึกษารูปแบบของการนําไปใชท่ีเหมาะสม



 

 

สําหรับคนพิการแตละประเภท ตลอดจนประเมินผลการใชงาน เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการ 
ขยายผล เพื่อใหมีจํานวนผูท่ีจะไดรับประโยชนกวางขวางขึ้นตอไป 

 

 
 
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ไดเร่ิมดําเนินการท่ีโรงเรียนศรีสังวาลย ซึ่งเปน

โรงเรียนสําหรับเด็กพิการรางกายเปนแหงแรก เมื่อป พ.ศ.2541 ซึ่งการดําเนินงานไดผลเปนท่ีนา
พอใจ และเปนแบบอยางของการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกไปใชในการเรียนการสอนสําหรับคนพิการท่ีดี
ท่ีสุดแหงหนึ่ง จากนั้นจึงขยายผลตอไปยังโรงเรียนสําหรับคนพิการประเภทอื่นๆ รวมท้ังมี
กรณีศึกษาพระราชทานใหคณะกรรมการไดใหการชวยเหลือ โดยมีโครงการยอย 3 โครงการท่ี
ดําเนินการอยูดังนี้ 
 
       • โครงการกรณีศึกษาพระราชทาน ไดแก การใหการชวยเหลือ น.ส.ตอยยีบะห สือแม,  
ดช.อับดุลเลาะ บาราหาแม, ดช.ปฐน เทพรัตน, ดช.ธนศักดิ์ ณ เชียงใหม เปนตน 
 
       • โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการ โดยไดดําเนินการในโรงเรียน
ศรีสังวาลย, โรงเรียนกาวิละอนุกูล, ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออน ภาคเหนือ, โรงเรียนโสต
ศึกษา และโรงเรียนท่ีนักเรียนตาบอดเรียนรวมในจังหวัดนครราชสีมา โครงการสงเสริมและพัฒนา
นักเรียนตาบอดเรียนสาขาวิทยาศาสตร 
 
       • โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาล



 

 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเด็กปวยในโรงพยาบาล 
ตามพระราชดําริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร 

 
 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กปวยในโรงพยาบาล เพื่อใหเด็กปวยเร้ือรังใน
โรงพยาบาลไดใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในการเรียนรู สรางความเพลิดเพลิน และสงเสริม
พัฒนาการของเด็กปวยซึ่งจะขาดโอกาสทางการศึกษา เม่ือตองพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลอยาง
ตอเนื่อง เปนเวลานาน  

 
 

 
 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินเย่ียมโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ไดทอดพระเนตรการเรียนการสอนเด็กเจ็บปวยเร้ือรังท่ีโรงพยาบาล
ไดรับความรวมมือจากกระทรวงศึกษาธิการสงครูมาประจํา คร้ังนั้นทรงพบปญหาวา มีครูไม
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน (หรือเด็กปวย) ตองแบงกันสอน สวนหนึ่งสอนในหองเรียน อีกสวน
หนึ่งไปสอนตามเตียงผูปวยซึ่งมีจํานวนมาก ในขณะท่ีครูมีเพียงสองคน จึงทรงมีพระราชดําริใหนํา
คอมพิวเตอรมาชวยเสริมหรือทดแทนครูในบางเร่ือง เพราะเด็กสามารถเรียนหรือเลนดวยตนเองได 
และบางโปรแกรมยังใหความสนุกสนามเพลิดเพลิน ทําใหเด็กลืมความเจ็บปวยลงได นอกจากนี้  
ยังสามารถใชคอมพิวเตอรชวยพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาทักษะเฉพาะดานใหแกเด็กบางกลุม 
บางประเภทท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาล เชน เด็กออทิสติก หรือเด็กท่ีมีปญหาเร่ืองการพูด
หรือการส่ือสาร ท่ีตองการฝกพูดไดดวย 

 
     ในระยะแรก ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดําเนินการในลักษณะนํารอง 4 โรงพยาบาล  
ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กเจ็บปวยเร้ือรังอยูแลว โดยเร่ิมเอาคอมพิวเตอรเขาไปเสริม
การเรียนการสอนของครู พบวา “ศูนยคอมพิวเตอรเพื่อเด็กปวย” ในโรงพยาบาล ไดมีบทบาทชวย



 

 

เยียวยาจิตใจเด็กท่ีเจ็บปวยทางรางกายใหรูสึกคลายความเจ็บปวดและไมกลัวโรงพยาบาล และยัง
เสริมตอการศึกษาในชวงเวลาท่ีเด็กไมสามารถไปโรงเรียนได 

 
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กปวยในโรงพยาบาล เร่ิมดําเนินการในป พ.ศ.2538 

เพื่อใหเด็กปวยเร้ือรังในโรงพยาบาลไดใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในการเรียนรู สรางความ
เพลิดเพลิน และสงเสริมพัฒนาการของเด็กปวยซึ่งจะขาดโอกาสทางการศึกษา เม่ือตองพักรักษา
ตัวอยูในโรงพยาบาลอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 

 
 

 
 
 
เนื่องจากเด็กท่ีปวยเร้ือรัง จะไมสามารถไปเรียนไดเหมือนเด็กปกติท่ัวไป ทําใหตอง 

ขาดเรียน โดยพระองคพระราชทานหองเรียนคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปวยในโรงพยาบาล ปจจุบัน
มีโรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการ 26 แหง มีครูในโรงพยาบาลท่ีดูแลและสอนโปรแกรม
คอมพิวเตอรใหกับเด็กปวยอยางใกลชิด รวมท้ังมีการเรียนผานคอมพิวเตอรหรือ EDLTV ซึ่งทําให
เด็กสามารถเรียนตอไดโดยไมตองขาดเรียนเปนเวลานาน 
 

ตอมากระทรวงสาธารณสุข ไดเห็นประโยชนของโครงการและไดสนับสนุนงบประมาณใน
การขยายโครงการออกไปยังโรงพยาบาลตางจังหวัดในสังกัดของกระทรวงอีกดวย 



 

 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

ตามพระราชดําริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร 

 

 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน เพื่อใหเด็กและเยาวชนในสถานพินิจไดรับความรู และทักษะเกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรระหวางท่ีอยูในศูนยฝกฯ เพื่อสรางโอกาสในการเรียนตอและการประกอบอาชีพ 
สรางความภาคภูมิใจในตนเอง และสรางกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเติบโตไดอยางมี
คุณคาในสังคมตอไป  

 
 
 

 
 
 
 

ในการประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2554 องคประธานฯ ทรงมี
พระราชดําริใหชวยเหลือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เนื่องจากใน
สถานพินิจฯ มีเยาวชนอายุ 18–24 ปอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนวัยท่ีนาจะเรียนรูเทคโนโลยี 
ไดเร็ว อีกท้ังเยาวชนจะอยูในสถานพินิจฯ ไมนาน ถาเยาวชนมีทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอรก็นาจะ
นําไปใชประกอบอาชีพได โดยอาจพิจารณาจัดเปนหลักสูตรระยะส้ันท่ีเนนสอนตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน 



 

 

 
 
 
 
ดังน้ัน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี รวมกับกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดจัดทํา “โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน” มีวัตถุประสงค
เพื่อใหเด็กและเยาวชนในสถานพินิจไดรับความรู และทักษะเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรระหวางท่ี
อยูในศูนยฝกฯ เยาวชนไดสรางสรรคผลงานท่ีเกิดจากความรูท่ีไดรับ อันจะสรางความภาคภูมิใจให
ตนเอง และนําความรูและทักษะดานคอมพิวเตอรไปใชประโยชนตอไปหลังจากออกจาก 
ศูนยฝกฯ ได ท้ังนี้ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ไดคัดเลือกศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน มาเขารวมโครงการจํานวน 5 แหง ดังนี้ 
1. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกาญจนาภิเษก จ.นครปฐม 
2. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา จ.สมุทรปราการ 
3. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปราณี จ.นครปฐม 
4. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบานอุเบกขา กรุงเทพมหานคร 
5. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานบึง จ.ชลบุรี 
 



 

 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาผูตองขัง 
ตามพระราชดําริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร 

 
 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผูตองขัง เร่ิมดําเนินการในป พ.ศ.2540  
ดวยพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสริมสราง
โอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผูตองขัง ใหไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
เพื่อการเรียนรู และการประกอบอาชีพ กรมราชทัณฑไดดําเนินโครงการจัดการศึกษาวิชาชีพ
คอมพิวเตอรใหกับผูตองขัง เพื่อใหผูตองขังไดรับความรูและทักษะเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร 
ระหวางท่ีอยูในท่ีคุมขัง ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อสรางรายไดและคุณคาตอตนเอง  
และนําไปประกอบอาชีพไดเมื่อพนโทษ 

 
 

 

 
 

 
 
เปนโครงการท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหริเร่ิมไดจัดทําหองเรียนคอมพิวเตอรใน

เรือนจําและสอนคอมพิวเตอรใหแกผูตองขัง ตั้งแตวิชาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง การมีความรู
และทักษะเหลานี้ ทําใหผูตองขังมีรายไดจากการรับจางพิมพหรือออกแบบส่ิงพิมพตางๆ ระหวางท่ี
ตองโทษคุมขัง นอกจากนี้ ผูตองขังหลายคนท่ีอยูในโครงการ เม่ือพนโทษออกไป ไดไปทํางานใน
บริษัทเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หรือไปทําธุรกิจซอมคอมพิวเตอรของตนเอง 

 



 

 

 
 
 
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผูตองขัง มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูตองขังไดรับ

ความรู และทักษะเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรระหวางท่ีอยูในท่ีคุมขัง ผูตองขังสามารถนําความรู
และทักษะดานคอมพิวเตอร ไปใชในการประกอบอาชีพไดเมื่อพนโทษ และใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนเพ่ือสรางรายไดและคุณคาตอตนเอง ท้ังนี้ เร่ิมดําเนินโครงการจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน
นํารอง 4 แหง จากนั้นกรมราชทัณฑไดพิจารณาคัดเลือกเรือนจํา/ทัณฑสถาน 21 แหง เพื่อขยาย
ผลการดําเนินงาน ทําใหในปจจุบันมีเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ีเขารวมท้ังส้ิน 25 แหง โดยทุกเรือนจํา/
ทัณฑสถานมีการจัดการเรียนการสอนวิชาท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรในหลักสูตรระยะส้ันและหลักสูตร
ระยะยาว ไดแก หลักสูตรคอมพิวเตอรเบ้ืองตน คอมพิวเตอรพื้นฐาน การเรียนระดับ ปวช., ปวส. 
เปนตน 

 
 

 



 

หองสมุดพระนครเหนือ มทร.พระนคร 
ที่มา: http://www.princess-it.org 

นอกจากการเรียนคอมพิวเตอรพื้นฐานและการออกแบบแลว ในกลุมผูตองขังยังไดรับการ
อบรมใหสามารถทําหนังสือเสียงมัลติมีเดีย ท่ีเรียกวา เดซี (DAISY-Digital Accessible 
Information System) เพ่ือใชสําหรับผูไมสามารถอานตัวพิมพได เชน คนตาบอด โดยเปนความ
รวมมือระหวางโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดํา ริ  สมาคมคนตาบอด 
แห งประ เทศไทย ทัณฑสถานหญิ งกลางบาง เขน และทัณฑสถานบําบัดพิ เศษกลาง  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดพระราชทานงบประมาณสําหรับการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร และจัดทําหองบันทึกเสียง และมีวิทยากรจาก DAISY Consortium ประเทศญี่ปุน 
เดินทางมาฝกอบรมการทําหนังสือเสียงใหแกผูตองขัง 

 
  

 
 
 
สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย ไดวาจางใหนักโทษท่ีผานการอบรมในโครงการ  

ชวยแปลงหนังสือยอดนิยมใหเปนหนังสือมัลติมีเดียในรูปแบบของเดซี เพื่อใชในหองสมุดของ
สมาคม ในการใหบริการแกคนตาบอดท่ีเปนสมาชิกท่ัวประเทศ ผลท่ีไดจากโครงการนี้  
นอกจากจะทําใหมีหนังสือดีๆ สําหรับคนพิการไดอานแลว ยังทําใหนักโทษมีความรูสึกท่ีดีและ
ภูมิใจในตนเองดวย 

http://www.princess-it.org/

