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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

เรือ่งที ่๑๖.๓
โครงการพัฒนาทักษะดา้นอเิล็กทรอนกิส์

และการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

(ประจ าปี ๒๕๖๑)

รายงานเมือ่
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒
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1. กจิกรรมเรยีนรู ้: ระบบสมองกลฝงัตวั, สรา้งชิน้งาน 3 มติ,ิ Internet of Things

กลุม่เป้าหมาย: รวม จ านวน 61 แหง่
ร.ร.ทสรช (31 แหง่),ร.ร.พระปรยิตัธิรรม (26 แหง่) 

ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอสิลาม (4 แหง่)

- ร.ร.ทสรช. 
13 แหง่
- ร.ร.พระปรยิัต ิ
ธรรม 15 แหง่

- ร.ร.ทสรช. 
5 แหง่
- ร.ร.พระปรยิัต ิ
ธรรม 2 แหง่

- ร.ร.ทสรช. 
6 แหง่
- ร.ร.เอกชน
สอนศาสนาฯ 
4 แหง่

- ร.ร. ทสรช. 7
แหง่
- ร.ร. พระปรยิัต ิ
ธรรม 9 แหง่

รายการ โรงเรยีน

Fabrication Lab (ใหญ)่ บา้นนาฯ* และสมเด็จพระปิยะฯ

Fabrication Lab (เล็ก) รปค. 22,24,31,37,48,50,51,53,55,56,ศส.ธวชับรุ,ีศส.จติอารยี,์ศส.สรุาษฎร,์ศส.
นราธวิาส, ร.ร.องครักษ์,ร.ร.สบเมย

3D (วช.)+Kidbright รปค.20,ปิยะชาต,ิบา้นนา*,วดัไผด่ า,วดัดอนมงคล,วดัเมอืงราม,นันทบรุ,ีพทุธโกศยั,
โพธิศ์รวีทิยา,สระก าแพงใหญ,่ศรเีกษตร,เกยีรตแิกว้, ราชนิ,ี พรีะยานาวนิ, สมบรูณ์
ศาสตร,์บากง,ตน้ตนัหยง

KidBright รปค.19,21,25,28,54,ศส.พทัลงุ,ศส.เชยีงใหม,่ วดัรอ้งแหยง่,วดัฟ้าสวรรค,์เชยีง
กลาง,วดัหยว่น,วดัปรางค,์วดับญุยนื,วดัพระแกว้ดอนเตา้,วดัน ้าไคร,้วดันโิครธาราม,วดั
ภเูก็ต,ดวนใหญ,่วดัประชานมิติฯ,วดับา้นโนนคณู,กนัทรลกัษ์,วดัโบสถอ์นิทร์

รายการ
จ านวน 
ร.ร.

Laser 
Cutter

3D
Printer

Kid
Bright

Fabrication Lab (ใหญ)่ 2 2 2 2

Fabrication Lab (เล็ก) 16 - 16 16

3D Pr (วช.)+KidBright 16 - 16 16

KidBright 22 - - 22

รวม 56 2 34 56

• เพือ่ใหนั้กเรยีนไดเ้รยีนรูส้รา้งสิง่ประดษิฐ/์โครงงานคอมพวิเตอร์
• ฝึกทกัษะใหนั้กเรยีนคดิอยา่งเป็นระบบ คดิเป็นแกปั้ญหาเป็น 

ท างานกบัผูอ้ ืน่ได ้
• โครงงานของนักเรยีนจะสรา้งโอกาสศกึษาตอ่ระดับอดุมศกึษา

โดยรับตรง/โควตา

เขา้มหาวทิยาลัย
รับตรง/โควตา

ออกแบบ

ถา่ยภาพ 3 มติ ิ

ออกแบบ 3 มติิ
พมิพ ์3 มติิ

อเิล็กทรอนกิส์

หุน่ยนต ์มอเตอร ์
เซน็เซอร์

พัฒนา และ 
แกไ้ข

ซอฟตแ์วร์
เวทปีระกวด

ชิน้งาน 
พรอ้มสาธติ

ทดสอบระบบ
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

รายการ
จ านวน
ร.ร.

Laser 
Center

3D
Printer

Kid
Bright

โรงเรยีน

Fabrication Lab (ใหญ)่ 2 2 2 2 บา้นนาฯ* และสมเด็จพระปิยะฯ

Fabrication Lab (เล็ก)
16 - 16 16

รปค. 22,24,31,37,48,50,51,53,55,56,ศส.ธวชับรุ,ีศส.จติอารยี,์
ศส.สรุาษฎร,์ศส.นราธวิาส, ร.ร.องครักษ์,ร.ร.สบเมย

3D (วช.)+KidBright
16 - 16 16

รปค.20,ปิยะชาต,ิบา้นนา*,วดัไผด่ า,วดัดอนมงคล,วดัเมอืงราม,นันทบรุี
,พทุธโกศัย,โพธิศ์รวีทิยา,สระก าแพงใหญ,่ศรเีกษตร,เกยีรตแิกว้,ราชนิ,ี
พรีะยานาวนิ, สมบรูณ์ศาสตร,์บากง,ตน้ตันหยง

KidBright

22 - - 22

รปค.19,รปค.21,รปค.25,รปค.28,รปค.54,ศส.พัทลงุ,ศส.เชยีงใหม,่
วดัรอ้งแหยง่,วดัฟ้าสวรรค,์เชยีงกลาง,วดัหยว่น,วดัปรางค,์วดับญุยนื,
วดัพระแกว้ดอนเตา้,วดัน ้าไคร,้วดันโิครธาราม,วดัภเูก็ต,ดวนใหญ,่
วดัประชานมิติฯ,วดับา้นโนนคณู,กันทรลักษ์,วดัโบสถอ์นิทร์

รวม 56 2 34 56

หมายเหต ุ 1. บา้นนา ไดรั้บ 3D-printer จาก วช. และจากโครงการ Fablab
2. มลูนธิฯิ จัดหา KidBright ใหแ้กโ่รงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม

1.2 การสนบัสนุนอปุกรณ์ใหแ้กโ่รงเรยีนเพือ่พฒันาศกัยภาพและองคค์วามรูเ้พิม่เตมิ

โครงการโรงประลองตน้แบบทางวศิวกรรม 
(Fabrication Lab) เป็นโครงการพฒันาทักษะ
ความเป็นนวัตกร แกเ่ด็กและเยาวชนไทย เปิด
โอกาสใหค้ร ูเด็กและเยาวชนไดเ้รยีนรูศ้าสตรท์าง
วศิวกรรมดา้นตา่ง ๆ

โครงการสือ่การสอนโปรแกรมมิง่ใน
โรงเรยีน “Coding at School 
Project” ดว้ยบอรด์สมองกลฝงัตวั 
KidBright เป็นโครงการพัฒนาก าลงัคน
ดา้นการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์น
โรงเรยีน

NETPIE (Network Platform for Internet of 
Everything) คอื Cloud Platform ทีถ่กู
ออกแบบและพัฒนาขึน้เพือ่อ านวยใหเ้กดิการ
สือ่สารระหวา่งอปุกรณ์หรอื things ในเครอืขา่ย 
IoT โดยมปีระโยชนต์อ่นักพฒันาและ
อตุสาหกรรมไทย

เครือ่งพมิพ ์3 มติ ิ“LekOboT” ไดร้บั
รางวัลผลงานประดษิฐค์ดิคน้ระดบั “ด”ี จาก
สภาวจิัยแหง่ชาต ิ(วช.) เป็นเครือ่งพมิพ์ 3 
มติทิีม่คีวามซบัซอ้นต า่สามารถหาชิน้สว่นใน
การสรา้งหรอืซอ่มแซมไดง้า่ยและราคาถกู
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2. กจิกรรมทีด่ าเนนิงานในปี 2561

คา่ยอคิควิซงั / คา่ยสมองกลฝังตวั
21 ครัง้  มผีูเ้ขา้รว่ม 771 คน (นับซ ้า) น.ร. 656 คน, คร ู115 คน จาก 61 ร.ร. 

Show & Share
เวที

ประกวด

เขา้
มหาวทิยาลัย

ภาคเหนอื 
15 แหง่ 

โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม ภาคเหนอื (15 แหง่) 
โดย ม.เชยีงใหม ่(ดร.อนันท์ สหีพ์ทิักษ์เกยีรต)ิ รว่มกบั มรภ.อตุรดติถ์
• คา่ยอคิควิซงั 0 : อบรมเตรยีมความพรอ้มครูทีป่รกึษา
• คา่ยอคิควิซงั 1 : เขยีนโปรแกรมบน GoGo Board, KidBright
• คา่ยอคิควิซงั 2 : สรา้งสิง่ประดษิฐส์มองกลฝังตวั

อเิล็กทรอนกิส,์ GoGo Board,KidBright, IoT, 3D-Printer

อเิล็กทรอนกิส์
3D-Printer IoT

Arduino/NodeMCU

KidBright

ภาคกลาง
2 แหง่ 

โรงเรยีนวดัไผด่ า และวดัโบสถอ์นิทรบ์รุ ีโดย มทร.ธัญบรุี
• คา่ยอคิควิซงั 1 : เขยีนโปรแกรมพืน้ฐาน KidBright
• คา่ยอคิควิซงั 2 : KidBright กบัการประยกุตใ์ชอ้ปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์

• คา่ยอคิควิซงั 3 : สรา้งสิง่ประดษิฐส์มองกลฝังตวั KidBright+Arduino

อเิล็กทรอนกิส,์ KidBright, Arduino, NETPIE, 3D-Printer

4 ภาค
41 แหง่ 

ร.ร.ทสรช. (31 แหง่), ร.ร.พระปรยิตัธิรรม ศรสีะเกษ (9 แหง่)
ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอสิลาม (4 แหง่) 
โดย นายจริะศักดิ ์สวุรรณโณ, ดร.เรวัตร ใจสทุธ ิม.ธรรมศาสตร,์ มรภ.พระนคร
• คา่ย 1 : เขยีนโปรแกรมบน  KidBright, ประยกุตใ์ชอ้ปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์

• คา่ย 2 : เชือ่มตอ่อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสก์บั  NETPEI (IoT)
• คา่ย 3 : สรา้งสิง่ประดษิฐส์มองกลฝังตัว

อเิล็กทรอนกิส,์ KidBright, Arduino, NETPIE, 3D-Printer

• ปี 2556 – 2561 We By the Brain สนับสนุนทนุท า
โครงงาน เป็นเงนิ 1,900,000 บาท

• ปี 2561 มลูนธิเิพือ่การศกึษาคอมพวิเตอรแ์ละการ
สือ่สาร (CNC) สนับสนุนทนุ 200,000 บาท

• ปี 2556-2560 We By the Brain สนับสนุนทนุ
จ านวน 231 โครงาน (นักเรยีน 693 คน) 
เป็นเงนิ 1,287,060 บาท

• ปี 2561 จ านวน 115 โครงงาน (นกัเรยีน 345 คน) 
500,000 บาท (อยูร่ะหวา่งการด าเนนิงาน)

เทคโนโลยทีีใ่ชพ้ฒันา

ปี 2561 ยกระดบัเทคโนโลย ีทีใ่ชใ้น
การพัฒนาเป็นการเขยีนโปรแกรม
ดว้ยบอรด์ KidBright

ถา่ย ณ วนัที ่23 มถินุาน 2561
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2.1 คา่ยอคิควิซงั – โรงเรยีนวดัไผด่ า แผนกสามญัศกึษา และโรงเรยีนเครอืขา่ย

อเิล็กทรอนกิส ์

Arduino
NodeMCU

ความเป็นมา

• เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2560 
ไดเ้ขา้พบคณะผูบ้รหิารของ
โรงเรยีนวดัไผด่ า เพือ่หารอืถงึ
แนวทางสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนวชิา
ทีจ่ าเป็นในการเรยีนตอ่สายวทิยาศาสตรใ์หส้ามเณร

• โรงเรยีนวดัไผด่ าสนใจเขา้รว่มกจิกรรมพัฒนาทักษะ
การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพือ่พัฒนาความ
สามารถสามเณรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
และเปิดโอกาสใหส้ามเณรไดศ้กึษาตอ่ปรญิญาตรี

• มลูนธิฯิ รว่มกับ สวทช. มทร.ธัญบรุ ีด าเนนิโครงการ
พัฒนาทักษะการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับ
โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม (โรงเรยีนวดัไผด่ า แผนก
สามัญศกึษา และโรงเรยีนเครอืขา่ย) จ านวน 2 แหง่

คา่ย กจิกรรมพัฒนา

คา่ย 1 เขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์Block ดว้ย KidBright
(ผูเ้ขา้อบรม : สามเณร 51 รปู, คร ู6 คน/รปู, จาก 2 ร.ร.)

คา่ย 2 เขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์น KidBright และประยกุตใ์ช ้

อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ กจิกรรมรถแขง่
(ผูเ้ขา้อบรม : สามเณร 51 รปู, คร ู6 คน/รปู, จาก 2 ร.ร.)

คา่ย 3 สรา้งสิง่ประดษิฐข์องตนเอง – สิง่ประดษิฐส์มองกลฝังตัว
(ผูเ้ขา้อบรม : สามเณร 35 รปู, คร ู4 คน/รปู, จาก 2 ร.ร.)

• ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ริแิข พงษ์สวัสดิ์
รองอธกิารบด ีฝ่ายวจิัยและแผน มทร.ธญับรุ ี
รับผดิชอบโครงการ

• อ.จฬุาลกัษณ์ฯ และนักศกึษาพีเ่ลีย้ง 20 คน
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมทร.
ธญับรุ ีจัดอบรมใหส้ามเณรจาก ร.ร.วัดไผด่ า
และเครอืขา่ย

KidBright

คา่ยอคิควิซงั / คา่ยสมองกลฝังตวั
(อบรม 3 ครัง้, 59 คนนับซ ้า (น.ร. 51 รปู, คร ู8 คน) จาก 2 โรงเรยีน)

Show & Share
เวที

ประกวด

เขา้
มหาวทิยาลัย

ถา่ยเมือ่ 6 กันยายน 2561
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2.2 คา่ยอคิควิซงั – โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมภาคเหนอื

อเิล็กทรอนกิส ์
ความเป็นมา

• ดร.อานันท ์สหีพ์ทัิกษ์เกยีรต ิม.เชยีงใหม่
เป็นคณะท างานพัฒนา GoGo Board

• ตัง้แตปี่ 2556 เชญิ ดร. อานันทฯ์ เขา้รว่ม
จัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้กส่ามเณรจาก
โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรมภาคเหนอื

• ตอ่มาไดเ้ชญิ ม.ราชภัฏอตุรดติถ ์เขา้รว่ม
จัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้กส่ามเณร ไดแ้ก ่
ชมุนุมคอมพวิเตอร,์ eDLTV, สมองกลฝังตัว

• มลูนธิฯิ รว่มกับ สวทช. ม. เชยีงใหม ่และ 
ม.ราชภัฏอตุรดติถ ์ด าเนนิงาน “โครงการพัฒนา
ทักษะการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์น
โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม ภาคเหนือ

คา่ย กจิกรรมพัฒนา

คา่ย 1 อบรมเตรยีมความพรอ้มครทูีป่รกึษา
(ผูเ้ขา้อบรม: คร ู40 คน/รปู, จาก 15 แหง่)

คา่ย 2 เขยีนโปรแกรมส าหรับท าโครงงานดว้ย KidBright
Mini Project/โปรแกรมออกแบบ 3 มติิ
(ผูเ้ขา้อบรม : สามเณร 63 รปู, คร ู17 คน/รปู, 12 แหง่)

คา่ย 3 สรา้งผลงานของตนเอง - สิง่ประดษิฐส์มองกลฝังตัวที่
เชือ่มตอ่ IoT

• ดร. อานันท ์สหีพ์ทัิกษ์เกยีรต ินักศกึษาพีเ่ลีย้ง 5 คน
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
ม.เชยีงใหม ่รว่มเป็นเจา้ภาพจัดกจิกรรมใหส้ามเณร
จากโรงเรยีน 5 จังหวดัภาคเหนอื

• ดร. กติศิักดิ ์เกดิโต และนักศกึษาพีเ่ลีย้ง 15 คน เป็น
พีเ่ลีย้งประจ ากลุม่ พรอ้มตดิตามงานในพืน้ที่

KidBright

คา่ยอคิควิซงั / คา่ยสมองกลฝังตวั
(อบรม 3 ครัง้, 93 คน นับซ ้า (น.ร. 63 คน, คร ู30 คน) 15 โรงเรยีน)

Show & Share
เวที

ประกวด

เขา้
มหาวทิยาลัย

ถา่ยเมือ่ 21 มถินุาน 2561



2.3 คา่ยสมองกลฝงัตวั – ร.ร.ทสรช., ร.ร.พระปรยิตัธิรรม จ.ศรสีะเกษ, ร.ร.เอกชนสอนศาสนาฯ

ความเป็นมา

• มลูนธิฯิ 
รว่มกบั สวทช. ธรรมศาสตร ์และ
เครอืขา่ย ม.ราชภฏั
สนองพระราชด ารฯิ 4 แหง่
จัดกจิกรรมคา่ยสมองกลฝังตวั 
และสรา้งชิน้งาน 3 มติ ิใหแ้ก่
โรงเรยีนในโครงการฯ 44 แหง่

• ออกแบบกจิกรรมโดย 
- นายจริะศกัดิ ์สวุรรณโณ
ทีป่รกึษาโครงการ ทสรช.
- ดร.เรวตัร ใจสทุธ ิ อาจารย์
คณะวทิยาศาสตรฯ์ ม.
ธรรมศาสตร์

• เครอืขา่ย ม.ราชภฏั 4 แหง่คอื
- ม.ราชภฏัอบุลราชธานี
- ม.ราชภฏัอตุรดติถ์
- ม.ราชภฏัสงขลา
- ม.ราชภฏัพระนคร

คา่ย เรยีนรูต้อ่วงจร
อเิล็กทรอนกิส์

สมองกลฝังตัว
มัธยม 1 - 3

สมองกลฝังตัว
มัธยม 4 - 6

3D-Printing

คา่ย 1 หุน่ยนตไ์ตร่าว เขยีนโปแกรม Block 
บน KidBright

เขยีนโปแกรม Block บน 
KidBright

เรยีนรูส้รา้ง
ชิน้งาน 3 มติิ

คา่ย 2 หุน่ยนตว์ ิง่จับ
เสน้ดว้ย 

KidBright

เขยีนโปแกรม Block 
บน KidBright

+Ardunio

เขยีนโปแกรม Block บน 
KidBright+Ardunio

หุน่ยนตแ์มลง
(มอเตอร)์

คา่ย 3 สรา้งผลงานของตนเอง
สิง่ประดษิฐส์มองกลฝังตัวทีเ่ชือ่มตอ่ IoT
มชี ิน้สว่น 3 มติ ิสรา้งจาก 3D-printer

ลฟิต์
(มอเตอร,์
Ardunio)

ปี 2561 : จัดอบรม 12 ครัง้ (3 คา่ยใน 4 ภาค)
ผูเ้ขา้อบรม 619 คน (นับซ ้า) จาก 44 โรงเรยีน
(นักเรยีน 542 คน, คร ู77 คน)

ร.ร.ทสรช. 28 แหง่ (นร.393 คน, คร ู53 คน)
ร.ร.พระฯ 9 แหง่ (นร.101 คน, คร ู19 คน)
ร.ร.เอกชนฯ 4 แหง่ (นร.48 คน, คร ู5 คน)

อเิล็กทรอนกิส ์

3D-Printer

IoT

Ardunio
NodeMCU

KidBright

คา่ยอคิควิซงั / คา่ยสมองกลฝังตวั
(อบรม 15 ครัง้, 619 คน นับซ ้า (น.ร. 542 คน, คร ู77 คน) 44 โรงเรยีน)

Show & Share
เวที

ประกวด

เขา้
มหาวทิยาลัย

ถา่ยเมือ่ 31 สงิหาคม 2561
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2.4 งาน Show & Share 2017 : สิง่ประดษิฐส์มองกลฝงัตวั

ความเป็นมา

• จากคา่ยสมองกลฝังตัว/
คา่ยอคิควิซงั 3 คา่ย 
นักเรยีน/สามเณรจะจัดท า
ขอ้เสนอโครงงาน ขอรับ
ทนุท าโครงงาน (โดย 
We by The Brain) 

• งาน Show & Share 
จัดประจ าทกุปีในเดอืน
มถินุายน ณ สถาบันฯ 
ปัญญาภวิฒัน์ เพือ่เป็น
เวทใีหนั้กเรยีน/สามเณร/
นักศกึษา ม.ราชภัฏ น าเสนอ
ผลงานสิง่ประดษิฐข์องตนเอง

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนือ่ง) เวทปีระกวด
เขา้

มหาวทิยาลัย

งาน Show & Share 2018 : วนัที ่23 มถินุายน 2561 ณ บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร สวทช. จ.ปทมุธานี
มผีูเ้ขา้รว่ม 672 คน จาก 63 แหง่คอื ร.ร.ทสรช. (359 คน, 27 แหง่), ร.ร.พระปรยิัตธิรรม (188คน,21 แหง่) 
ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอสิลามฯ (49 คน, 4 แหง่), บา้นพนิจิฯ (29 คน, 6 แหง่), ม.ราชภัฏ (47 คน, 5 แหง่)

แขง่ขนัหุน่ยนต ์BEAM ว ิง่จบัเสน้

กจิกรรมสรา้งชิน้งาน 3 มติ ิ
3D-Printer

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 15 ทมี (45 คน)

- นักเรยีน 10 ทมี (30 คน)
- สามเณร  2 ทมี (6 รปู)
- นร.เอกชนสอนฯ 3 ทมี (9 คน)

การประกวด
สิง่ประดษิฐส์มองกลฝงัตวั

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมจ านวน119 ทมี(357คน)

- นักเรยีน 51 ทมี (153 คน)
- สามเณร 46 ทมี (138 รปู)
- นร.เอกชนสอนศาสนาฯ 8 ทมี (24 คน)
- นักศกึษา ม.ราชภฏั 14 ทมี (42 คน)

การแขง่ขนั
หุน่ยนต์BEAM วิง่จบัเสน้

ผูเ้ขา้รว่ม 72 ทมี (156 คน)

-นักเรยีน 53 ทมี (106 คน)
- สามเณร 17 ทมี (34 รปู)
- นร.เอกชนสอนฯ 1 ทมี (2 คน)
- บา้นพนิจิ 7 ทมี (14 คน)

ถา่ยเมือ่ 23 มถินุาน 2561
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2.5 ทนุสนบัสนุนท าโครงงาน

ความเป็นมา

ร.ร.กวดวชิา ว ีบาย เดอะ เบรน
(We By the Brain) สนับสนุน
ทนุท าโครงงานของนักเรยีน
เป็นประจ าทกุปี

• ตัง้แตปี่การศกึษา 2556
สนับสนุนทนุใหแ้ก ่ร.ร.พระปรยิัตธิรรม

• ตัง้แตปี่การศกึษา 2559 สนับสนุนทนุ
ใหแ้ก ่ร.ร.ทสรช., ร.ร.เอกชนสอนฯ

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนือ่ง) เวทปีระกวด
เขา้

มหาวทิยาลัย

กลุม่โรงเรยีน
ปีการศกึษา 

2556
เวทนี าเสนอ

ปีการศกึษา 2557
Show&Share

2015

ปีการศกึษา 2558
Show&Share

2016

ปีการศกึษา 2559
Show&Share

2017

ปีการศกึษา 2560
Show&Share

2018

ปีการศกึษา 2561
Show&Share

2019

ทนุสนับสนุน 112,789 บาท 131,786 บาท 166,568 บาท 440,458 บาท*** 446,276 บาท*** 500,000 บาท

ทสรช. ภาคกลาง 31 โครงงาน* 6 โครงงาน* 7 โครงงาน* 20 โครงงาน 10 โครงงาน 11 โครงงาน

ทสรช. ภาคอสีาน 15 โครงงาน* 9 โครงงาน* 6 โครงงาน* 10 โครงงาน 10 โครงงาน 11 โครงงาน

ทสรข. ภาคเหนอื 6 โครงงาน* 2 โครงงาน* 4 โครงงาน* 13 โครงงาน 15 โครงงาน 23 โครงงาน

ทสรช. ภาคใต ้ - - - 8 โครงงาน 10 โครงงาน 12 โครงงาน

พระปรยิตัธิรรมภาคเหนอื 14 โครงงาน 15 โครงงาน 19 โครงงาน 20 โครงงาน 20 โครงงาน 15 โครงงาน

พระปรยิตัธิรรมศรสีะเกษ - - - 10 โครงงาน 18 โครงงาน 15 โครงงาน

พระปรยิตัธิรรม วัดไผด่ า - - - - 10 โครงงาน 10 โครงงาน

เอกชนสอนศาสนาฯ - - - 1 โครงงาน 8 โครงงาน 11 โครงงาน

รวม 66 โครงงาน** 32 โครงงาน 36 โครงงาน 82 โครงงาน 101 โครงงาน 115 โครงงาน

หมายเหต ุ  * โครงงาน = นักเรยีนออกคา่ใชจ้า่ยท าโครงงานดว้ยตนเอง, 
** ปี 2556 เป็นโครงงานสมองกลฝังตัวและโครงงานคอมพวิเตอร ์จงึมโีครงงานมารว่มน าเสนอจ านวนมาก
*** ทนุสนับสนุนท าโครงงานขยายจากสนับสนุนสามเณร มายงันักเรยีนจากโรงเรยีน ทสรช. และโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม

• ปี 2556 – 2561 We By the Brain สนับสนุนทนุท าโครงงาน เป็นเงนิ 1,900,000 บาท

• ปี 2561 มลูนธิเิพือ่การศกึษาคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สาร (CNC) นับสนุนทนุ 200,000 บาท

• ปี 2556 – 2560 สนับสนุนทนุท าโครงงาน จ านวน 231 โครงงาน เป็นเงนิ 1,287,060 บาท 

• ปี 2561 ขออนุมตกิรอบงบสนับสนุนทนุ เป็นเงนิ 500,000 บาท ดังนัน้ งบคงเหลอื 312,940 บาท
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2.5 ทนุสนบัสนุนท าโครงงาน (ตอ่) – ตวัอยา่งผลงานนกัเรยีนและสามเณร

ผลงานนกัเรยีน ทสรช. ผลงานสามเณร

ผลงานนกัเรยีนโรงเรยีน
เอกชนสอนศาสนาอสิลาม

ความเป็นมา

• ร.ร.กวดวชิา ว ีบาย เดอะ เบรน
(We By the Brain) สนับสนุน
ทนุท าโครงงานของนักเรยีน
เป็นประจ าทกุปี

• ผลงานจะมาน าเสนอใน
งาน Show & Share 
เป็นประจ าทกุปีในเดอืนมถินุายน

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนือ่ง) เวทปีระกวด
เขา้

มหาวทิยาลัย

เครือ่งขายปากกาอัตโนมัติ
เชยีงกลางปรยัิตธิรรม

เครือ่งใหอ้าหารปลาอัตโนมัติ
ราชประชานุเคราะห ์24

บา้นอัจฉรยิะ
ศกึษาสงเคราะหจ์ติอารยี์

คอมพวิเตอรอ์ัจฉรยิะ
บา้นนา “นายกพทิยากร”

GoGo Board พาเดนิ
วดัฟ้าสวรรค์

ระบบการเปิด-ปิดพัดดว้ยเสยีง
ตน้ตนัหยง

เปิด-ปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าระยะ 2
นันทบรุวีทิยา

ฟารม์ไกอ่ัจฉรยิะ
ราชประชานุเคราะห ์53

หมวกกนัน็อคชว่ยชวีติ
ศกึษาสงเคราะหธ์วัสบรุี

Automatic Fertilizer Spreader 

ศกึษาสงเคราะหส์รุาษธานี

เครือ่งใหอ้าหารไกอ่ตัโนมตัิ
บากงพทิยา
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3. การด าเนนิงานผา่นเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัราชภฏัฯ

3.1 กจิกรรมภายใตโ้ครงการสือ่การสอนโปรแกรมมิง่ในโรงเรยีน (Coding at School Powered by 
KidBright) จ านวน 8 ครัง้ มผีูเ้ขา้รว่มอบรมทัง้สิน้ 210 คน จากสถานศกึษา 60 แหง่ 
(มหาวทิยาลัย 10 แหง่, โรงเรยีน 50 แหง่) โดยมมีหาวทิยาลัย 4 แหง่ รว่มด าเนนิงาน

3.2 “กจิกรรมการเรยีนรูส้มองกลฝงัตวัดว้ยบอรด์ KidBright และสรา้งชิน้งาน 3 มติดิว้ย 3D Printer” 
ภายใตโ้ครงการ Fabrication Lab มเีป้าหมายในการอบรมครูและนักเรยีนจ านวน 600 คน (คร ู200 คน, 
นักเรยีน 400 คน) จากโรงเรยีนในพืน้ทีใ่หบ้รกิารของเครอืขา่ยมหาวทิยาลัยราชภัฏประมาณ 150 แหง่

มรภ.อตุรดติถ์
วนัที ่11 – 12 สงิหาคม 2561
วนัที ่3 – 4 กันยายน 2561

มรภ.ร าไพพรรณี
วนัที ่31 สงิหาคม –1 กันยายน 2561

คา่ยอคิควิซงั / คา่ยสมองกลฝังตวั Show & Share
เวที

ประกวด

เขา้
มหาวทิยาลัย

ม.ราชมงคลธญับรุี
วันที ่12-14 กนัยายน 2561

มรภ.อตุรดติถ์
วนัที ่7-8 มนีาคม 2562
วันที ่16-17 มนีาคม 2562

มรภ.อบุลราชธานี
วนัที ่8-9 กมุภาพันธ ์2562
วันที ่22–23 กมุภาพันธ ์2562

มรภ.พระนคร
วันที ่26–27 มกราคม 2562
วันที ่24-25 กมุภาพันธ ์2562

มรภ.ร าไพพรรณี
วันที ่24–25 มกราคม 2562

วนัที ่21-22 มนีาคม 2562

มรภ.พบิลูสงคราม

วนัที ่22–23 ธันวาคม 2562
วนัที ่25-27กมุภาพันธ ์2562

มรภ.อบุลราชธานี
วนัที ่24-26 สงิหาคม 2561

วนัที ่31 สงิหาคม – 2 กนัยายน 2561
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4.ผลงานนกัเรยีน: การประยกุตใ์ชเ้ครือ่งพมิพ ์3 มติ ิ(3D-Printer)

ในปี 2558 รศ.ดร. วฒันพงศ์ เกดิทองมี สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ ไดพั้ฒนาเครือ่งพมิพ์ 3 มติทิีช่ ือ่วา่ “LekOboT” สวทช.
รว่มกับมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารฯิ และ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ จัดท า
กจิกรรม “การพัฒนาทักษะการสรา้งชิน้งาน 3 มติเิพือ่เตรยีมความพรอ้มเยาวชนสู่

ประเทศไทย 4.0” เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนไดอ้อกแบบและสรา้งสรรคง์านดว้ย
เทคโนโลยสีมัยใหม

การด าเนนิงาน จะสรา้งเครอืขา่ยอาจารยจ์ากเครอืขา่ยมหาวทิยาลัยราชภัฏ
และคณะครจูากโรงเรยีน ทสรช. และโรงเรยีนสอนนักเรยีนตาบอด ภายใตม้ลูนธิิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารฯิ จ านวน 47 แหง่ ใหส้ามารถออกแบบ
ชิน้งานแลว้สัง่พมิพอ์อกเป็นรปูรา่ง 3 มติดิว้ยเครือ่งพมิพ์ LekOboT

โรงเรยีนสอนนักเรยีนพกิาร
จ านวน 5 แหง่ ๆ ละ 1 เครือ่ง

ผลงานเดน่

โรงเรยีน ทสรช/พระปรยิัตธิรรม 
จ านวน 17 แหง่ ๆ ละ 1 เครือ่ง

ร.ร.พระปรยิัตธิรรม 
จ านวน 9 แหง่ 

ร.ร.เอกชนสอนศาสนาฯ 
จ านวน 4 แหง่ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏฯ 
จ านวน 5 แหง่ ๆ ละ 5 เครือ่ง

อบรมครแูกนน า 
เมือ่วนัที ่15 – 18 กันยายน 2561

1. มรภ.อตุรดติถ ์ 
2. มรภ.สงขลา
3. มรภ.อบุลราชธานี
4. มรภ.พระนคร
5. มรภ.พบิลูสงคราม

ร.ร. ทสรช. จ านวน 4 แหง่ 
มผีลงานเดน่ คอื
โรงเรยีนราชนิ ีกทม : 
โรงเรยีนนักเรยีนหญงิลว้น ตัง้
ชมุนุมเครือ่งพมิพ ์3 มติ ิ
LekOboT

1.ร.ร. ศรสีงัวาลย ์กรงุเทพฯ
2.ร.ร. กาวลิะอนุกลู จ.เชยีงใหม่
3.ร.ร. โสตศกึษาอนุสารสนุทร  จ.เชยีงใหม่
4.ร.ร. สอนคนตาบอด จ.เชยีงใหม่
5.ร.ร. สอนคนตาบอด จ.สรุาษฏร์ธาน ี

“เครือ่ง 3D-Printer & 
Cutter” โดยปรับจาก
เครือ่ง LekOboT 
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มหาวทิยาลัยตา่งๆ

ศลิปหัตถกรรม

คา่ยนักประดษิฐ ์วช.

สสวท.

NSC, YSC, Maker, Bigbang

2BKMUTT

คอมพวิเตอรโ์อลมิปิก

JSTP

14 คน 11 คน

29 คน 25 คน
18 คน

37 คน

62 คน

112 คน

138 คน

187 คน

• ตัง้แตปี่ 2551-2561 นักเรยีน ทสรช. มผีลงาน
ระดบัประเทศ จ านวน 635 คน (42 โรงเรยีน)

• ปี 2561 นักเรยีน ทสรช. มผีลงานระดบัประเทศ 
จ านวน 189 คน (28 โรงเรยีน, 7 เวท)ี

ผลงานนกัเรยีนเขา้รว่มเวทรีะดบัประเทศ

5. ผลงานนกัเรยีน : เขา้รว่มประกวด/แขง่ขนัเวทรีะดบัภาคและระดบัประเทศ

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนือ่ง) เวทปีระกวด
เขา้

มหาวทิยาลัย

รางวลัชนะเลศิ
โครงงานเครือ่งใหอ้าหารปลาอตัโนมตั ิ

พลงังานแสงอาทติย์
โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์24 จ. แพร่

เวท ีFABLAB Thailand Student Design and Engineering 
Project Competition 2018

รางวลัชนะเลศิ  
โครงงาน GoGo Board 

พาเดนิ
โรงเรยีนวัดฟ้าสวรรค ์จ.น่าน

เวท ีสนามเด็กเลานหุน่ยนต ์2561

รางวลัชมเชย

โครงงานหมวกกนันอ๊คนริภยั
โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด
เวท ีDigital Thailand Big Bang 2018

ลดลงจากปี 2560 
เนือ่งจาก สพฐ. ปรับลด

รายการ
การประกวดประเภท
โครงงานสิง่ประดษิฐ์
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6.ผลงานนกัเรยีน : เขา้ศกึษามหาวทิยาลยัดว้ยโควตาพเิศษ(Portfolio)

ปี 2551 - 2556 นักเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ
จ านวน 6 คน จากโรงเรยีน ทสรช. จ านวน 3 แหง่ 
เขา้ศกึษาตอ่ในโควตาพเิศษ จากเวทคีอมพวิเตอร์
โอลมิปิก, คา่ย 2B-KMUTT (จบการศกึษา)

ปี 2558 – 25559  นักเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ 
จ านวน 8 คน จากโรงเรยีน ทสรช. จ านวน 2 แหง่
เขา้ศกึษาตอ่ในโควตาพเิศษ จากเวท ีJSTP, คา่ย
2B-KMUTT (ก าลังศกึษาอยู)่

ปีการศกึษา 2559 – 2561 มนัีกเรยีนไดรั้บทนุการศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี 
คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสถาบนัการจัดการปัญญาภวิัฒน ์จ านวน 35 คน
• สถาบนัการจัดการปัญญาภวิฒันม์อบทนุการศกึษา ระดบั ป.ตร ีคณะ

วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจ านวน 10 ทนุตอ่ปี ใน 5 สาขา คอื 
เทคโนโลยสีารสนเทศ, วศิวกรรมการผลติยานยนต,์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร,์ 
สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ และสาขาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ

• ระยะเวลา 4 ปีตดิตอ่กนั (ปีการศกึษา 2559 – 2562)
• ยกเวน้คา่เลา่เรยีน และคา่ครองชพีเดอืนละ 3,000 บาท/คน
• ปีการศกึษา 2559 จ านวน 6 คน    - ปีการศกึษา 2560 จ าวน 9 คน
• ปีการศกึษา 2561 จ านวน 10 คน  - ปีการศกึษา 2562 จ านวน 10 คน

ปีการศกึษา 2561 – 2562  มนัีกเรยีนไดรั้บทนุการศกึษา ระดบัปรญิญาตรี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ียกเวน้คา่เลา่เรยีน และมหีอพักของ
มหาวทิยาลยั 
• ปีการศกึษา 2561  จ านวน 5 คน (คณะวศิวกรรมศาสตร)์
• ปีการศกึษา 2562 จ านวน 3 คน (คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม, คณะบรหิาร) ปี 2560 นักเรยีนเขา้มหาวทิยาลยัโควตา

พเิศษ หรอืวธิรัีบตรง ปีการศกึษา 2561
จ านวน 6 คน จาก 4 โรงเรยีน

ปี 2560 นักเรยีนเขา้มหาวทิยาลยัโควตา
พเิศษ หรอืวธิรัีบตรง ปีการศกึษา 2562
จ านวน 5 คน จาก 1 โรงเรยีน (ศกึษา
สงเคราะหจ์ติอารยีฯ์)
1. นายศตทร พันธเ์ดช

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
2. นางสาวชลธชิา วรปรชีากลุ

มหาวทิยาลยันเรศวร 
3. นางสาวมน่ีา เวนเคนยอน

วทิยาลยัเทคนคิพะเยา 
4. นายอภสิทิธิ ์แซก่อื

มหาวทิยาลยัอนิเตอรเ์ทค 
5. นางสาวพนติสภุา แซเ่ลา่

มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ี

ปีการศกึษา 2562  คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รับสมคัร
นักเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษในวชิาเอกคอมพวิเตอรก์ารศกึษา 
ปีการศกึษา 2562 รอบที ่1 (Portfolio) ซึง่ระบรัุบผูท้ีม่ผีลงานโครงงาน
สมองกลฝังตวัทีไ่ดร้ับรางวลัล าดบัตน้ๆ ทัง้นี ้นักเรยีนในโครงการฯ สมคัร
จ านวน 7 คน จาก 5 โรงเรยีน และมนัีกเรยีน “ผา่นการพจิารณา” ไดร้ับ
คดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษาตอ่รอบที ่1 จ านวน 3 คน 

ปีการศกึษา 2562  นางสาวปิยพร  หนูตา จากโรงเรยีนราชประชานุ
เคราะห ์37 จ.กระบี่ ไดรั้บทนุการศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ณ สถาบนัเทคโนโลยจีติลดา 
โดยยกเวน้คา่เลา่เรยีน และมหีอพัก

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนือ่ง) เวทปีระกวด
เขา้

มหาวทิยาลัย
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

ปีการศกึษา 2559 – 2562 มนีกัเรยีนทนุการศกึษา ป.ตร ีคณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 35 คน

6.1 ทนุการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์

สถาบนัการจัดการปัญญาภวิฒันท์ลูเกลา้ฯ มอบทนุการศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
จ านวน 10 ทนุตอ่ปี ใน 5 สาขาคอื สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ, สาขาวศิวกรรมการผลติยานยนต,์ สาขาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร,์ สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ และสาขาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิเป็นระยะเวลา 4 ปีตดิตอ่กนั
(ปีการศกึษา 2559 – 2562) โดยยกเวน้คา่เลา่เรยีน และคา่ครองชพีเดอืนละ 3,000 บาท/คน (ปีการศกึษา 2559 
ทนุการศกึษา 8 ทนุ, ปีการศกึษา 2560 ขยายอกี 2 ทนุ รวมเป็น 10 ทนุ)

รุน่ที ่4 (ปีการศกึษา 2562) จ านวน 10 คน (จะเขา้ศกึษาตอ่ ณ เดอืนมถินุายน 2562) 

ชือ่-นามสกลุ โรงเรยีน สาขาวชิา
1 นายโชตวิัฒน ์ตรษุดี ราชประชานุเคราะห ์50 จ.ขอนแกน่ เทคโนโลยสีารสนเทศ
2 สามเณรด าเกงิ ไกรไพบลูย ์ วัดเมอืงราม จ.น่าน เทคโนโลยสีารสนเทศ
3 สามเณรสรุพงษ์ มนตรวีงษ วัดสระก าแพงใหญ ่จ.ศรสีะเกษ เทคโนโลยสีารสนเทศ
4 สามเณรพฤทธิ ์สนุทอง ศรเีกษตรวทิยา จ.ศรสีะเกษ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ
5 สามเณรภครพงษ์ แจม่แจง้ ศรเีกษตรวทิยา จ.ศรสีะเกษ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัติ
6 นางสาวอภญิญา ตาลสาร ศกึษาสงเคราะหธ์วชับรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
7 นายบญุสง่ ทรงประธปีกลุ ราชประชานุเคราะห ์23 จ.พษิณุโลก วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
8 นายพงษ์บดนิทร ์ โสชนะ ราชประชานุเคราะห ์48 จ.จันทบรุี วศิวกรรมการผลติยานยนต์
9 นางสาวรจุจริา ชมภู บา้นนา "นายกพทิยากร“ จ.นครนายก วศิวกรรมอตุสาหการ
10 นางสาววนชิยา อนิทรเ์พ็ง ราชประชานุเคราะห ์23 จ.พษิณุโลก วศิวกรรมอตุสาหการ

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนือ่ง) เวทปีระกวด
เขา้

มหาวทิยาลัย

หมายเหตุ โรงเรยีนกวดวชิา ว ีบาย เดอะเบรน สนับสนุนใหนั้กเรยีน ไดเ้รยีนวชิาแคลคลูัส และสถติ ิในชว่งปิดภาคเรยีน 
เพือ่ปพูืน้ฐาน 2 วชิา กอ่นเขา้ศกึษาตอ่ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภวิฒัน์
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6.2 ทนุการศกึษาสถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ (ตอ่)

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนือ่ง) เวทปีระกวด
เขา้

มหาวทิยาลัย

รุน่ที ่3 (ปีการศกึษา 2561) จ านวน 10 คน (จะเขา้ศกึษาตอ่ ณ เดอืนมถินุายน 2561) 

ชือ่-นามสกลุ โรงเรยีน สาขาวชิา GPAX
ปี 2561

1 นายอนุวัฒน ์กณุนะวัน โรงเรยีนวัดนาราบวทิยา จ.น่าน เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.38
2 นายธนศักดิ ์สมรัตน์ โรงเรยีนวัดสระก าแพงใหญ ่จ.ศรสีะเกษ เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.63
3 นายนนทวัฒน ์วฒุคิ า โรงเรยีนพทุธโกศัยวทิยา จ.แพร่ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 4.00
4 นายวเิชตฐ ์อภภิวูัฒนพงษ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์24 จ.พะเยา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2.77
5 นางสาวบษุบาวรรณ มะลทิอง โรงเรยีนบา้นนา"นายกพทิยากร" จ.นครนายก วศิวกรรมอตุสาหการ 3.73
6 นางสาวกรรณกิาร ์เหงา้โอสา โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์53 จ.สกลนคร วศิวกรรมอตุสาหการ 3.59
7 นายนัทพงศ ์จา๋วกติตวิัฒนา โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์24 จ.พะเยา วศิวกรรมการผลติยานยนต์ 2.50
8 นายธวัชชยั ศรวีชิยั โรงเรยีนพทุธโกศัยวทิยา จ.แพร่ วศิวกรรมการผลติยานยนต์ 2.75
9 นางสาวจริาทพิย ์บญุมี โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์51 จ.บรุรัีมย์ หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 3.81
10 นายยศวร เกศประสทิธิ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์53 จ.สกลนคร หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 3.06

ชือ่-นามสกลุ โรงเรยีน ในสาขาวชิา GPAX
ปี 2560

GPAX
ปี 2561

1. นายปัญจพล สทุธะ โรงเรยีนวัดดอนมงคลสนัตสิขุวทิยา จ.น่าน เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.50 2.99

2. นางสาวสารนติิ ์ทรงศริวิงศ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์52 จ.เลย เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.88 3.26

3. นางสาวปานชนก การวไิล โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 3.75 3.64

4. นายปัญญา นัดทะยาย โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 3.50 2.83

5. นายพศิษิฐ์ แดนเจรญิ โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด วศิวกรรมการผลติยานยนต์ 4.00 3.15

6. นายศฎิฒภิตั ธรรมเกสร โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 4.00 3.76

7. นางสาวเพ็ญนภา สขุเพ็ง โรงเรยีนบา้นนา"นายกพทิยากร“จ.นครนายก หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 3.81 3.71

8. นายเศวต ศรเีศวต โรงเรยีนบา้นนา"นายกพทิยากร“จ.นครนายก หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 3.44 3.44

รุน่ที ่2 (ปีการศกึษา 2560) จ านวน 9 คน จากทนุ 10 ทนุ (สละสทิธิจ์ านวน 1 คน, ลาออก 1 คน)

รุน่ที ่1 (ปีการศกึษา 2559) จ านวน 6 คน จากทนุ 8 ทนุ (สละสทิธิจ์ านวน 2 คน)

ชือ่-นามสกลุ โรงเรยีน ในสาขาวชิา GPAX
ปี 2559

GPAX
ปี 2560

GPAX
ปี 2561

1. นายเสถยีร มาสา โรงเรยีนพทุธโกศัยวทิยา จ.แพร่ เทคโนโลยสีารสนเทศ 2.94 2.96 2.77

2. นายวชิยั แสนยา้ง โรงเรยีนพทุธโกศัยวทิยา จ.แพร่ เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.04 2.96 3.08

3. นายพงศธร เรอืงสชุา โรงเรยีนบา้นนา“นายกพทิยากร” จ.นครนายก วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 3.43 3.72 3.81

4. นายพทิวัส มชีะคะ โรงเรยีนบา้นนา“นายกพทิยากร” จ.นครนายก วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 3.93 3.90 3.89

5. นางสาวจฑุามาศ หาญสโุพธิ์ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์52 จ.เลย วศิวกรรมอตุสาหการ 2.44* 2.65 2.65

6. นายอภนินท ์อนุวัฒนก์ลุ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์24 จ.พะเยา วศิวกรรมผลติยานยนต์ 3.04* 2.96 2.76
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

6.3 ทนุการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์          
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับรุ ี

• เมือ่ปี พ.ศ. 2561 มลูนธิฯิ สวทช. และ มทร.ธญับรุ ีไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงรว่มมอืกนัในการด าเนนิงาน 
“โครงการพัฒนาทกัษะการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม (โรงเรยีนวัดไผด่ า 
แผนกสามญัศกึษา และโรงเรยีนเครอืขา่ย)” เป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพือ่ด าเนนิกจิกรรมพัฒนา
สามเณรของโรงเรยีนวดัไผด่ าและโรงเรยีนเครอืขา่ย ใหม้คีวามสามารถและทักษะทีเ่ป็นนวตักรรมและความคดิ
รเิริม่สรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย พรอ้มทัง้ มทร.ธญับรุ ีจะพจิารณาสนับสนุนทนุการศกึษาใหแ้ก่
นักเรยีนและสามเณรทีม่ผีลงานจากโครงการฯ โดยใชเ้กณฑพ์จิารณาสนับสนุนทนุการศกึษาตามเงือ่นไขของ
มหาวทิยาลยัฯ และคณุสมบตัขิองนักเรยีน

ชือ่-นามสกลุ โรงเรยีน
GPAX
ปี 2561

1 นายศรเทพ สมิมะลี โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์52 จ.เลย 2.70

2 นายชยัรัตน ์แซส่ง โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์52 จ.เลย 1.87

3 นางสาวนธิมิา สหุระ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์37 จ.กระบี่ 2.55

4 นางสาวณัฐกานต ์ศรขีวัญชว่ย โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์37 จ.กระบี่ 2.52

Show & Shareคา่ยสมองกลฝังตัว / คา่ยอคิควิซงั (3 คา่ยตอ่เนือ่ง) เวทปีระกวด
เขา้

มหาวทิยาลัย

รุน่ที ่1 (ปีการศกึษา 2561) จ านวน 4 คน (สละสทิธิจ์ านวน 2 คน, ขอพกัการเรยีน 1 คน)

รุน่ที ่2 (ปีการศกึษา 2562) จ านวน 3 คน

ชือ่-นามสกลุ โรงเรยีน คณะทีส่มคัรเรยีน

1 สามเณรอธยิธ์ชั ขนัหลอ่ โรงเรยีนวัดไผด่ า แผนกสามญั จ.สงิหบ์รุี คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 
สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา

2 สามเณรอภชิาต  กนัภัยเพือ่น โรงเรยีนวัดไผด่ า แผนกสามญั จ.สงิหบ์รุี คณะบรหิารธรุกจิ สาขาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ

3 นางสาวพชัญา  สา่ด ู โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์37 จ.กระบี่ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม สาขา
เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา

หมายเหต ุมลูนธิฯิ ประสานงานกบัคณะวศิวกรรมศาสตร ์มทร.ธัญบรุ ีพจิารณาสนับสนุนทนุการศกึษา ปีการศกึษา 2561 กอ่นจะมกีารลงนามบนัทกึขอ้ตกลงร่วมมอืฯ
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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒

6.5 นกัเรยีนไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะครศุาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดว้ยโควตาพเิศษ (Portfolio)

• ดว้ยคณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มปีระกาศจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เรือ่ง การรับสมคัรคดัเลอืก
นักเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษทางดา้นคอมพวิเตอรเ์ขา้ศกึษาในหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี
การศกึษา วชิาเอกคอมพวิเตอรก์ารศกึษา คณะครศุาสตร ์ปีการศกึษา 2562 รอบที ่1 (การรับดว้ย Portfolio) 
จ านวน 3 คน โดยระบคุณุสมบตัขิองผูส้มคัร ขอ้ 1.4.2 วา่ เป็นผูท้ีม่แีฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทีม่ผีลงาน
โครงงานสิง่ประดษิฐส์มองกลฝังตวั และไดร้ับรางวัลล าดบัตน้ๆ ของเวทกีารแขง่ขนัระดบัมหาวทิยาลยั/ประเทศ

• ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานโรงเรยีนในโครงการฯ ใหนั้กเรยีนทีม่ผีลงานไดส้มคัรเรยีน หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา วชิาเอกคอมพวิเตอรก์ารศกึษา คณะครศุาสตร ์ปีการศกึษา 2562 รอบที ่1
(การรับดว้ย Portfolio) พบวา่ มนัีกเรยีนสมคัรจ านวน 7 คน จาก 5 โรงเรยีน และมนัีกเรยีน “ผา่นการพจิารณา” 
ไดรั้บคดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษาตอ่ จ านวน 3 คน ดงันี้

ชือ่-นามสกลุ โรงเรยีน ผลงานทีส่ง่ใหพ้จิารณาใน Port
1 นางสาวกนกอร ปันอนิ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์56 จ.น่าน 1) โครงงาน รปภ. อจัฉรยิะ

2) โครงงาน ระบบนับจ านวนคนแสดงผา่นทาง
แอปพลเิคชัน่ Line

2 นางสาวทพิอกัษร อนิทะ
สรอ้ย

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์
จ.สรุาษฏร์ธานี

1) โครงงาน เครือ่งบ าบดัน ้าเสยีพลงังาน
แสงอาทติย์

2) โครงงาน โคมไฟปรับระดบัแสงอตัโนมตัิ
3 นางสาวธมนวรรณ ศรมีว่ง โรงเรยีนปิยชาตพิัฒนาฯ 

จ.นครนายก
1) โครงงานชดุอปุกรณ์ควบคมุแสงอตัโนมตัิ

ในหอ้งเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่

6.4 นกัเรยีนไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา

• ฝ่ายเลขานุการฯ ไดพ้จิารณาคดัเลอืกนักเรยีนทีม่ผีลงานจากโครงการฯ เสนอตอ่สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา
เพือ่พจิารณาสนับสนุนทนุการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยพจิารณานักเรยีนตามเกณฑก์ารพจิารณาของ
มหาวทิยาลยัและคณุสมบตัขิองนักเรยีน 

• ทัง้นี ้สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดาไดพ้จิารณาสนับสนุนทนุการศกึษาใหแ้ก ่นางสาวปิยพร หนูตา โรงเรยีน
ราชประชานุเคราะห ์37 จังหวัดกระบี ่เขา้ศกึษาตอ่คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 
โดยจะเขา้ศกึษาตอ่ ณ เดอืนมถินุายน 2562


