
การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

๔.๑.๑.๒    โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเลก็ทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    (ผู้ถวายรายงาน: นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล) 
 

๑. ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีดำเนินกจิกรรม
พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในโครงการฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้จัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ ได้แก่ คิดอย่างเป็นระบบ  
คิดเป็นแก้ไขเป็น ทำงานกับผู้อื่นได้ ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีต่างๆ โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้
นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควตาพิเศษ 
๒. กลุ่มเป้าหมาย  

ปัจจุบัน (มีนาคม ๒๕๖๓) มีโรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๑ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนในโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) จำนวน ๓๑ แห่ง, โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน ๒๖ แห่ง และ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ 

กลุ่มโรงเรียน ปีท่ีเข้าร่วม รายชื่อโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
กลุ่มแรก :  
โรงเรียน ทสรช.  
ภาคกลาง (๕ โรงเรยีน) 

๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก 
โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จ.นครนายก  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จ.จันทบุรี 
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบรุี  

กลุ่มสอง : 
โรงเรียน ทสรช.  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
(๗ โรงเรยีน) 

๒๕๕๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จ.ยโสธร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จ.ขอนแก่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จ.บุรีรมัย์ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จ.เลย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จ.อำนาจเจรญิ  

กลุ่มสาม :  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ภาคเหนือ  
(๑๕ โรงเรียน) 

๒๕๕๔ โรงเรียนเชียงกลางปริยตัิศึกษา จ.น่าน  โรงเรียนวดัน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จ.น่าน   
โรงเรียนวดับุญยืน จ.น่าน   โรงเรียนนันทบรุีวิทยาพระปริยตัิธรรม จ.น่าน 
โรงเรียนวดันาราบวิทยา จ.น่าน  โรงเรียนวดัดอนมงคลสันติสุขวิทยา จ.น่าน 
โรงเรียนวดัเมืองราม จ.น่าน   โรงเรียนวดัฟ้าสวรรค์ จ.น่าน 
โรงเรียนนโิครธาราม จ.นา่น   โรงเรียนวดัภูเกต็ จ.น่าน 
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร ่  โรงเรียนร้องเข็มวิทยา จ.แพร ่ 
โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จ.แพร่  โรงเรียนวดัหย่วนวิทยา จ.พะเยา  
โรงเรียนวดัพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง 

กลุ่มสี่ : 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ภาคอีสาน  
(๙ โรงเรยีน) 

๒๕๕๙ โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ.ศรีสะเกษ  โรงเรียนวดับ้านโนนคณู จ.ศรีสะเกษ 
โรงเรียนวดัสระกำแพงใหญ่ จ.ศรสีะเกษ  โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรสีะเกษ 
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ  โรงเรียนกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ 
โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา จ.ศรีสะเกษ  โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จ.ศรีสะเกษ 
โรงเรียนวดัประชานิมิตโสภติธรรมภาณ จ.ศรีสะเกษ 

กลุ่มห้า : 
โรงเรียน ทสรช. 
ภาคเหนือ (๑๓ โรงเรียน) 

๒๕๕๙ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม ่จ.เชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์ิตต์อาร ีจ.ลำปาง 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จ.แม่ฮ่องสอน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จ.พิษณุโลก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา 
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กลุ่มโรงเรียน ปีท่ีเข้าร่วม รายชื่อโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จ.แพร ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จ.เชียงใหม่ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จ.ตาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่าน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จ.เพชรบูรณ ์

กลุ่มหก : 
โรงเรียน ทสรช. ภาคใต ้
(๖ โรงเรยีน) 

๒๕๕๙ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จ.พัทลุง  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จ.นราธิวาส 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จ.ชุมพร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎ์รธานี จ.สุราษฎ์รธานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ.กระบี่ 

กลุ่มเจด็ :  
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม (๔ โรงเรียน) 

๒๕๕๙ โรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส  โรงเรียนพรีะยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตาน ี
โรงเรียนสมบรูณศ์าสตร์ จ.ยะลา  โรงเรียนบากงพิทยา จ.ปัตตาน ี

กลุ่มแปด :  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ภาคกลาง (๒ โรงเรยีน) 

๒๕๖๐ โรงเรียนวดัไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุร ี  
โรงเรียนวดัโบสถ์อินทร์บุรี จ.สิงหบ์ุรี   

 
๓. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว การสร้างชิ้นงาน ๓ มิติ และ Internet of Things 
 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะเรียนรู้พื้นฐานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านชุดควบคุม ( เช่น KidBright, GoGo Board, Raspberry Pi, Arduino)  
เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น มอเตอร์, เซ็นเซอร์ เป็นต้น) นักเรียนจะได้คิดหัวข้อโครงงานสิ่งประดิษฐ์/โครงงาน
คอมพิวเตอร์ของตนเอง แล้วสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว จากนั้นส่งเสริมให้นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในเวทีต่างๆ  
ต่อไป 
 กิจกรรมการเรียนรู ้สร้างชิ ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D-Printer เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ออกแบบชิ้นงานของตนเองใน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ ๒ มิติ/๓ มิติ แล้วสามารถสั่งพิมพ์ออกเป็นรูปร่างด้วย 3D-Printer ได้ ในการทำชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ 
บางครั้งชิ้นงานบางส่วนมีความเฉพาะเจาะจง ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด หรือมีขนาดไม่เหมาะสม เช่น น๊อต ฟันเฟือง ใบพัด อะไหล่ 
ดังนั้น 3D-Printer จึงมาช่วยสนับสนุนการทำช้ินงานของนักเรียนได้ 
 กิจกรรม Internet of Things (IoT) เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะเรียนรู้ “อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง” อุปกรณ์ต่างๆ ถูกเชื่อมโยงสู่
โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
เพื่อให้นกัเรียนได้เรยีนรู้สร้างโครงงานวทิยาศาสตร์ทีเ่นน้วิศวกรรม 
ฝึกทกัษะให้นกัเรียนคิดอย่างเป็นระบบ คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น ทำงานกับผู้อืน่ได้ 
โครงงานของนักเรยีนจะสร้างโอกาสศึกษาตอ่ระดับอุดมศกึษาโดยรับตรง/โควตา 

ออกแบบ 

ถ่ายภาพ ๓ มติ ิ
ออกแบบ ๓ มิต ิ

หุ่นยนต์ มอเตอร ์
เซ็นเซอร ์

อิเล็กทรอนิกส ์

พัฒนาและ
แก้ไข 

ซอฟต์แวร ์

พิมพ์ ๓ มิต ิ ช้ินงานพร้อม
สาธิต 

ทดสอบระบบ 

เข้ามหาวิทยาลัย 
รับตรง/โควตา 

เวทีประกวด 
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๔. กิจกรรมพัฒนาครู 
เมื ่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มูลนิธิเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนจากกลุ่ม
โรงเรียนแกนนำของ สพฐ. และกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ EEC ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)  
ถือเป็นการขยายผลจากองค์ความรู้ที่มูลนิธิได้ดำเนินโครงการมา สู่โรงเรียนอื่นในสังกัดสพฐ.  

ดังนั้น สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จัดทำ “โครงการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐” เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูจากกลุ่มโรงเรียนภายใต้การ
ดำเนินงานของมูลนิธเิทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) และกลุ่มโรงเรียนแกนนำของ สพฐ. ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่จะเป็นที่ต้องการใน
อนาคต เพื่อสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นทางวิศวกรรม ซึ่งจะส่งเสริมความเป็นนวัตกรแก่เยาวชน
ไทย พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และเตรียมความพร้อมเยาวชนก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ในกลุ่ม Smart Device & 
Robotics และกลุ่ม Digital IoT AI & Embedded Technology 

 

ในปี ๒๕๖๒ มูลนิธิฯ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
ด้วย KidBright-IoT และการใช้ Fabrication Lab สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา” ภายใต้โครงการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐  โดยมีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ครูจากกลุ่มโรงเรียนภายใต้การ
ดำเนินงานของมูลนิธิฯ กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ EEC และกลุ่มโรงเรียนแกนนำของ สนก.สพฐ. ซึ่งเป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในวชิา
ต่างๆ ได้แก่ ครูวิทยาการคำนวณ ครูคอมพิวเตอร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ , อื่นๆ จำนวน ๑๘๒ คน จาก ๙๐ หน่วยงาน (ใน
จำนวนนี้เป็นครูจากโรงเรียนในโครงการของมูลนิธิฯ จำนวน ๑๔๒ คน จาก  ๗๐ หน่วยงาน)   และได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิเพ่ือ
การศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (C&C) สำหรับสนับสนุนอุปกรณ์ทำโครงงาน IoT ที่เป็น Collaboration Learning เป็นเงิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)  

๕. กิจกรรมพัฒนานักเรียน (ค่ายสมองกลฝังตัว และค่ายอิคคิวซัง) 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้เชิญนักวิชาการและหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว การสร้างชิ้นงาน ๓ มิติ และ Internet of Things ให้แก่นักเรียนและสามเณร โดยจัดกิจกรรม ๓ ค่าย
ต่อเนื่อง แล้วให้นักเรียนจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุนทำโครงงาน (สนับสนุนงบประมาณโดยโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน)  
แล้วจัดให้มีกิจกรรม Show&Share เพื่อให้นักเรียนและสามเณรได้นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นวิศวกรรมของตนเองเป็น
ประจำทุกปี ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีต่างๆ โดยผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในโควตาพิเศษ หรือวิธีรับตรง 
 

กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินงาน 

(๑) ครูจาก รร. 
ภายใต้มูลนิธ ิ
๖๐-๑๐๐ แห่ง 

(๒) ครูจาก รร.  
ในพื้นที่ EEC 
และรร.แกนนำ 
สนก.สพฐ.  
๓๐ – ๔๐ แห่ง 

เป้าหมาย 

Show & Share  
เวทีนำเสนอผลงาน 
(มิถุนายนของทุกปี) 

กิจกรรม ๑ :
พัฒนาครู
วิทยาการคำนวณ
ด้วย KidBright-
IoT 
• ระดับประถม 
• ระดับมัธยม 

๑) ครูได้รับการพัฒนา ๔๐๐ คน 
๒) ครูเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนจัดทำ

โครงงาน ๑๐๐ คน 
๓) ครูทำโครงงาน IoT ที่เป็น 

Collaboration Learning 
๔) ครูจัดการเรียนการสอน “วิทยาการ

คำนวณด้วย KidBright” ๓๐ แห่ง 

กิจกรรม ๒ : ครูเป็นที่ปรึกษา 
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นวิศวกรรม  

กิจกรรม ๔ : ครูจัดการเรียนการสอน
“วิทยาการคำนวณด้วย KidBright” 

กิจกรรม ๓ : ครูทำโครงงาน IoT 
ที่เป็น Collaboration Learning  

เวทีนำเสนอผลงาน 
(จุฬาลงกรณ์) 

กิจกรรมสัมมนา 
(จุฬาลงกรณ์) 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

 

ตารางแสดงข้อมูลนักวิชาการและมหาวิทยาลยัเครือข่ายเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมในปี ๒๕๖๒ 
ค่าย นักวิชาการ/มหาวิทยาลัยเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ปีท่ีเข้าร่วม 

ค่ายอิคคิวซัง  
โรงเรียนวดัไผ่ดำ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  
โดย ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

โรงเรียนวดัไผ่ดำ และโรงเรยีนวัดโบสถ์
อินทร์บุร ี

๒ แห่ง ๒๕๖๐ 

ค่ายอิคคิวซัง 
ภาคเหนือ 

ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
มรภ. อุตรดิตถ์ (นักวิชาการ) 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคเหนอื ๑๕ แห่ง ๒๕๕๔ 

ค่ายสมองกลฝังตัว นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ ท่ีปรึกษา ทสรช. โรงเรียน ทสรช. ภาคกลาง ๕ แห่ง ๒๕๕๐ 
(๔๔ โรงเรียน, ๔ ภาค) ดร.เรวัตร ใจสุทธิ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โรงเรียน ทสรช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗ แห่ง ๒๕๕๒ 

 มรภ. อุบลราชธานี (สถานที่,นักวิชาการ) โรงเรียน ทสรช. ภาคเหนือ ๑๓ แห่ง ๒๕๕๙ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถานท่ี) โรงเรียน ทสรช. ภาคใต ้ ๖ แห่ง ๒๕๕๙ 
 มรภ. สงขลา (สถานท่ี,นักวิชาการ) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ๔ แห่ง ๒๕๕๙ 
 มรภ. พระนคร (นักวิชาการ) โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรสีะเกษ ๙ แห่ง ๒๕๕๙ 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ในปี ๒๕๖๒ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับนักวิชาการ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดค่ายอิคคิวซงั/
ค่ายสมองกลฝังตัว จำนวน ๑๗ ครั้งใน ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๘๐๔ รูป/คน ประกอบด้วย นักเรียน 
๖๘๓ รูป/คน และครู ๑๒๑ รูป/คน จาก ๖๑ โรงเรียน รายละเอียด ดังนี ้

๕.๑  ค่ายอิคคิวซัง – โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.

ธัญบุรี) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมมือกันในการดำเนินงาน 
“โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา และ

กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินงาน 

นักเรียนจาก 
(๑) รร.ทสรช. 
(๒) รร.พระ 

ปริยัติธรรม 
(๓) รร.เอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม 

เวทีนำเสนอผลงาน 
Show & Share  
/ เวทีในพื้นที ่

เป้าหมาย 

ค่าย ๑ 
ค่ายสมองกลฝังตัว/ 

ค่ายอิคคิวซัง 

ค่าย ๒ 
ค่ายสมองกลฝังตัว/ 

ค่ายอิคคิวซัง 

ค่าย ๓ 
ค่ายสมองกลฝังตัว/ 

ค่ายอิคคิวซัง 

ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
เวทีสนามเด็กเล่น

หุ่นยนต ์

- นักเรียนได้พัฒนา ๗๐๐ คน 
- โครงงานฯ ๑๐๐ ผลงาน 
- นกัเรียนร่วมเวทีตา่ง  ๆ๑๕๐ คน 
- นักเรียนศึกษาต่อฯ ๒๐ คน นักเรียนจัดทำข้อเสนอโครงการ / สนับสนุนทุนทำโครงงาน 

 
นักเรียนศึกษาต่อ 

มหาวิทยาลัย 
ด้วยโควตาพิเศษ 

จัดทำผลงาน
วิชาการ/  

สื่อสาธารณะ 
นักเรียนเข้าร่วมเวทีต่างๆ เช่น NSC/YSC,  

DigitalBigBang, ศิลปหัตกรรม, มหาวิทยาลัย 

 

- รร.ทสรช. ๑๓ แห่ง 
- รร.พระปริยัติธรรม ๑๕ แห่ง 

- รร.ทสรช. ๕ แห่ง 
- รร.พระปริยัติธรรม ๒ แห่ง 

- รร. ทสรช. ๗ แห่ง 
- รร. พระปริยัติธรรม ๙ แห่ง 

- รร.ทสรช. ๖ แห่ง 
- รร.เอกชนสอนศาสนาฯ ๔ แห่ง 

กลุ่มเป้าหมาย: รวมจำนวน ๖๑ แห่ง แบ่งเป็นรร.ทสรช (๓๑ แห่ง), รร.พระปริยัติธรรม (๒๖ แห่ง)  
รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม (๔ แห่ง) 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

โรงเรียนเครือข่าย)” เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาสามเณรของโรงเรียนวัดไผ่ดำและโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี ให้มีความสามารถและ
ทักษะที่เป็นนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
จะพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและสามเณรที่มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยฯ และคุณสมบัติของนักเรียน  

ความร่วมมือนี ้ มีผู ้ช่วยศาสตราจารย์สิร ิแข พงษ์สวัสดิ ์ ที ่ปรึกษาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นผู ้รับผิดชอบโครงการ  
และ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ พร้อมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกแบบและดำเนินกิจกรรมพัฒนาดังกล่าว  

ในปี ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ สวทช. และ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง ณ มทร.ธัญบุรี จำนวน ๓ ครั้ง โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๔๑ รูป/คน (นับไม่ซ้ำ) ประกอบด้วย สามเณร ๓๖ รูป, ครู ๕ คน/รูป จากโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 

๕.๒  ค่ายอิคคิวซัง – โรงเรียนพระปริยัติธรรมภาคเหนือ (๑๕ แห่ง) 
 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนิน “โครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม (ภาคเหนือ)” โดยมี ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เป็นนักวิชาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่สามเณร และ ดร.กิติศักดิ์ เกิดโต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อม
นักศึกษาพ่ีเลี้ยง ๑๕ คน จากท้ัง ๒ มหาวิทยาลัย เป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่มให้แก่สามเณรที่เข้าร่วมกิจกรรม และลงพื้นทีต่ิดตามช่วยเหลือ 
โดยในปี ๒๕๖๒ มีการดำเนินกิจกรรม ดังน้ี 

ทั้งนี ้ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ สวทช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดค่ายอิคคิวซัง จำนวน ๒ ครั้ง 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๙๕ คน (นับไม่ซ้ำ) ประกอบด้วย สามเณร ๖๐ รูป, ครู ๒๐ คน/รูป  
(๑๕ โรงเรียน) และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๕ คน  
 
 
 
 
 
 
 
๕.๓  ค่ายสมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติ – โรงเรียน ทสรช. (๓๑ แห่ง), โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ (๙ แห่ง)  
       และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (๔ แห่ง) 

เมื่อปี ๒๕๕๐ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เชิญนายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียน 
ทสรช. ในจังหวัดนครนายก ก่อนขยายไปยังโรงเรียน ทสรช. ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาได้เชิญ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ 
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนักวิชาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

 
สามเณรเรียนรูก้ารเขียนโปรแกรม 

ด้วยบอร์ด KidBright 

 
กิจกรรมสร้างรถแข่ง เขียนโปรแกรมบน  
บอร์ด KidBright พร้อมบังคับผ่านมือถอื 

 

 
ทำโครงงานสมองกลฝังตัว 

ด้วยบอร์ด KidBright 

   
เขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์พื้นฐานสำหรับทำโครงงานด้วย 

KidBright/Mini Project/การใช้งานโปรแกรมออกแบบ ๓ มิต ิ

 
ทำโครงงานสมองกลฝังตัว 

ด้วยบอร์ด KidBright/GoGo Board 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

ต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็น “เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ” เข้าร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัวและสร้างชิ้นงาน ๓ มิติให้แก่กลุ่มโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน ๔๔ แห่ง ประกอบด้วย  
โรงเรียน ทสรช. (๓๑ แห่ง), โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ (๙ แห่ง) และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (๔ แห่ง) 

ในปี ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ สวทช. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๔ แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด 
ค่ายสมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติ พร้อมสนับสนุนนักวิชาการ จำนวน ๑๒ ครั้ง (๓ ค่ายต่อเนื่อง, ๔ ภูมิภาค) โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (นับไม่ซ้ำ) จำนวน ๖๘๓ คน (นักเรียน ๕๘๗ คน, ครู ๙๖ คน) จาก ๔๔ โรงเรียน ประกอบด้วย  

(๑) กลุ่มโรงเรียน ทสรช. มีผูเ้ข้าอบรมจำนวน ๕๔๑ คน (นักเรียน ๔๔๒ คน, ครู ๗๒ คน) จาก ๓๑ โรงเรียน 
(๒) กลุ่มโรงเรียนพระปรยิัติธรรม จ.ศรีสะเกษ มีผู้เขา้อบรม ๑๐๙ คน (นักเรียน ๙๕ คน, ครู ๑๔ คน) จาก ๙ โรงเรยีน 
(๓) กลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีผูเ้ข้าอบรม ๖๐ คน (นักเรียน ๕๐ คน, ครู ๑๐ คน) จาก ๔ โรงเรียน 

ค่าย กิจกรรมพัฒนา เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา 

 
เรียนรูต้่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์

สมองกลฝังตัว 
มัธยม ๑ – ๓ 

สมองกลฝังตัว 
มัธยม ๔ – ๖ 

3D-Printing  

ค่าย ๑ หุ่นยนต์ BEAM* เขียนโปแกรมแบบ Block 
บน KidBright 

เขียนโปแกรมแบบ Block  
บน KidBright และการใช้

งาน Sensor 

เรียนรู้การสร้าง 
ช้ินงาน ๓ มิติ 

   
 

   
 

 ค่าย ๒ หุ่นยนต์ BEAM* 
ผสมบอร์ด 
KidBright 

เขียนโปแกรมแบบ 
Block บน KidBright 

และการใช้งาน Sensor 

เขียนโปแกรมแบบ Block 
บน KidBright เชื่อมต่อ 

NETPIE  

หุ่นยนต์ไต่ราว
(มอเตอร์/การ

ออกแบบแขนกล) 
ค่าย ๓ สร้างผลงานของตนเอง - สิ่งประดษิฐ์สมองกลฝังตัวที่เช่ือมต่อ IoT 

มีชิ้นส่วน ๓ มิติ สร้างจาก 3D-printer  
และนำเสนอผลงานในงาน Show & Share  

ลิฟต ์
(มอเตอร์, Arduino) 

หมายเหต ุ * หุ่นยนต์ BEAM (Biology, Electronics, Aesthetics, Mechanics) เป็นหุ่นยนต์อยา่งง่ายที่สร้างจากสวิทช์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
(เช่น วงจรเปรียบเทียบ)  โดยไม่ใชก้ารเขียนโปรแกรม หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ใดๆ 

๖. งาน Show&Share : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 
จากค่ายสมองกลฝังตัวหรือค่ายอิคคิวซัง (ค่ายต่อเนื่อง ๓ ค่าย) นักเรียนและสามเณรจะได้จัดทำข้อเสนอโครงงาน เพื่อขอรับ

ทุนสนับสนุนทำโครงงาน (สนับสนุนทุนโดยโรงเรียนกวดวิชา We by The Brain) ทั้งนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 
ร่วมกับ สวทช. จัดให้มีงาน Show&Share : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว เป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน 
สามเณร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง (จัดช่วงสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ เพื่อให้นักเรียน
และสามเณรได้นำผลงานดังกล่าวเข้าร่วมในเวทีระดับประเทศดังกล่าวด้วย) 
 ในปี ๒๕๖๒ งาน Show&Share 2019 : สิ่งประดิษฐสมองกลฝังตัว จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร CC) สวทช. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๘๓ คน จากสถานศึกษา ๗๔ 
แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน ทสรช. (ครู-นักเรียน ๔๓๕ คน, ๒๓ แห่ง), โรงเรียนพระปริยัตธิรรม (ครู-สามเณร ๑๘๒ รูป/คน, ๑๗ แห่ง), 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ครู-นักเรียน ๔๘ คน, ๔ แห่ง), โรงเรียนเครือข่ายจากพื้นที่ EEC (ครู-นักเรียน ๓๗ คน, ๕ แห่ง), 
โรงเรียน หลัก ๖๗ วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทร์ จาก สปป. ลาว และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (ครู-นักเรียน ๒๖ คน, ๓ แห่ง), 

KidBright อิเล็กทรอนิกส ์

 
เรียนรูก้ารเขียนโปรแกรม 

ด้วยบอร์ด KidBright 

 
เขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์พื้นฐานสำหรับทำ
โครงงานด้วย KidBright/ โปรแกรมออกแบบ ๓ มิต ิ

 
ทำโครงงานสมองกลฝังตัว 

ด้วยบอร์ด KidBright/Ardruino/RaspberryPi 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนสอนนักเรียนพิการร่างกาย (ครู-นักเรียน ๘๖ คน, ๑๐ แห่ง), มหาวิทยาลัยราชภัฏ (อาจารย์-นักศกึษา 
๓๐ คน, ๓ แห่ง) และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ (ครู-นักเรียน ๓๙ คน, ๙ แห่ง) เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี ้

กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ไดร้ับรางวัลเด่น 
กิจกรรมสร้างช้ินงาน  
๓ มิติ ด้วย 3D-Printer 
ประกอบโครงงานลิฟต ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ ทีม (๔๕ คน)  
- นักเรียนโรงเรียน ทสรช. ๑๐ ทีม (๓๐ คน) 
- สามเณรโรงเรยีนพระปริยัติธรรม ๔ ทีม (๑๒ รูป) 
- นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
๑ ทีม (๓ คน) 

๑)  รางวัลชนะเลิศ :  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่าน 

๒)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ : 
โรงเรียนนันทบรุีวิทยา จ.น่าน 

๓)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ : 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
สมองกลฝังตัว 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓๘ ทีม (๔๑๔ คน)  
- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั ๘ ทีม (๓๐ คน) 
- นักเรียนโรงเรียน ทสรช. ๖๘ ทีม (๒๐๔ คน) 
- สามเณรโรงเรยีนพระปริยัติธรรม ๔๐ ทีม 
(๑๒๐ รูป) 

- นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
๑๑ ทีม (๓๓ คน) 

- โรงเรียนโสตศึกษา ๕ ทีม (๑๕ คน) 
- นักเรียนโรงเรียนพื้นที่ EEC ๖ ทีม (๑๘ คน) 
  

๑) ระดับอุดมศึกษา 
- รางวัลเหรียญเงิน จำนวน ๓ ทีม 
- รางวัลเหรียญทองแดงจำนวน ๕ ทีม 

๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- รางวัลชนะเลิศ : โครงงานคลิปหนีบผ้าต้นแบบ IoT 

จากบอร์ด KidBright โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  
จ.ร้อยเอ็ด 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ : โครงงานตู้อบสมุนไพร  
โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จ.แพร่ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ : โครงงานตู้หยอด
เหรียญชาร์ตแบตอัตโนมัติ (SmartCharger)  
โรงเรียนวัดหนองพะวา จ.ระยอง 

๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- รางวัลชนะเลิศ : โครงงานนาฬิกาปลุกสำหรับผู้ที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษา 
ทุ่งมหาเมฆ กทม. 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ : โครงงานอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกในการช่วยฝึกเดิน โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหธ์วัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ : โครงงานเครื่องให้
อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา 

การแข่งขันหุ่นยนต์ 
BEAM วิ่งจับเส้น 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม จำนวน ๑๓๒ ทีม (๒๖๔ คน) 
- นักเรียนโรงเรียน ทสรช. ๖๓ ทีม (๑๒๖ คน) 
- สามเณรโรงเรียนพระปริยตัิธรรม ๓๔ ทีม 
(๖๘ รูป) 

- นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
๑ ทีม (๒ คน) 

- โรงเรียนโสตศึกษา ๑๐ ทีม (๒๐ คน) 
- นักเรียนโรงเรียนพื้นที ่EEC ๒ ทีม (๖ คน) 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ ๑๔ ทีม (๒๘ คน) 
- นักเรียนโรงเรียน หลัก ๖๗ ๘ ทีม (๑๖ คน) 

๑)   รางวัลชนะเลิศ :  
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยาก” จ.นครนายก คือ 
- นายณัฐวุฒิ  พันธุ์ศิริ  
- นางสาวชลดา ศรีใส 

๒)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ :  
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยาก” จ.นครนายก คือ 
- นางสาวสมวลี  ศรีสวัสดิ์  
- นางสาวกนกวรรณ  พันธุรัตน์ 

๓)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ :  
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา  
จ.สมุทรปราการ 
- นายศิริยศ เฟื่องฟู  
- นายกิตติศักดิ์ ฉวีวรรณ 

 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

๗. ทุนสนับสนนุการทำโครงงาน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน 

(We By the Brain) สนับสนุนงบประมาณดำเนิน “กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนและสามเณรจากโรงเรียนในชนบท” 
เป็นเงินปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นประจำทุกปี โดยสนับสนุนทุนทำโครงงานให้แก่สามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม และตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ขยายการสนับสนุนทุนทำโครงงานให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ ทสรช. และนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๒ โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน สนับสนุนงบประมาณทำโครงงานให้แก่นักเรียนและ
สามเณร เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้ดำเนินงาน
สนับสนุนทุนทำโครงงานให้แก่นักเรียนและสามเณร จำนวน ๓๓๙ โครงงาน เป็นเงิน ๑,๗๘๐,๖๔๗ บาท  

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนกิจกรรม เป็นเงิน ๑,๐๘๐,๕๕๓ บาท  โดยอนุมัติให้ใช้ใน
การสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนในชนบท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ (๕ ปี) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเงินสนับสนุนจากโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน จะมีเงินคงเหลือสำหรับดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน 
๙๙๙,๙๐๖ บาท รายละเอียด ดังตาราง 

ปีการศึกษา เงินสนับสนุนทุนทำโครงงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้จริง 

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ๑,๙๐๐,๐๐๐(๑)  - ๑,๗๘๐,๖๔๗ 

๒๕๖๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๕๕๓(๒) ๕๐๐,๐๐๐ (กรอบงบประมาณ) 

รวมทั้งสิ้น ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๕๕๓ ๒,๒๘๐,๖๔๗ 

คงเหลือ ๒,๒๐๐,๐๐๐ + ๑,๐๘๐,๕๕๓ - ๒,๒๘๐,๖๔๗ = ๙๙๙,๙๐๖ บาท 

หมายเหตุ:  (๑) โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน สนับสนุนปีละ ๓๐๐,๐๐ บาท โดยปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สนับสนุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) งบสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แบ่งใช้จ่ายจำนวน ๕ ปีๆ  ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

นักเรียนและสามเณรที่ได้รับทุนสนับสนุนทำโครงงาน จะจัดทำสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของตนเอง แล้วนำเสนอใน 
งาน Show&Share : สิ ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ที ่จัดเป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายน (การจัดงานครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
จัดกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าพันธ์ุทิพย์พลาซ่า บางกะปิ)  

ปีการศึกษา จำนวนโครงงาน 
โรงเรียน ทสรช. 

(โครงงาน) 
โรงเรียน 

พระปริยัติธรรม 
(โครงงาน) 

โรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม 

(โครงงาน) 

รวม 
(โครงงาน) 

๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ๘๖* ๔๘ - ๑๓๔** 
๒๕๕๙ ๕๑ ๓๐ ๑ ๘๒ 

๒๕๖๐ ๔๕ ๔๘ ๘ ๑๐๑ 
๒๕๖๑ ๕๗ ๔๐ ๑๑ ๑๐๘ 

๒๕๖๒ ๙๕ ๔๖ ๑๓ ๑๕๔ 
รวม ๓๓๔ ๒๑๒ ๓๓ ๕๗๙ 

หมายเหตุ   *  เป็นโครงงานที่นักเรียนออกค่าใช้จ่ายทำโครงงานด้วยตนเอง 
 ** ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีโครงงานมานำเสนอจำนวนมาก เนื่องจากเป็นโครงงานสมองกลฝังตัวและโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 
 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

๘. ผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมเวทีระดับประเทศ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๒  
นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการฯ มีผลงานเข้าร่วมเวทีวิชาการระดับภาคและระดับประเทศตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ 

มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๘๖๒ คน จาก ๕๗ โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ) โดยเข้าร่วมเวทีระดับภาคและ
ระดับประเทศต่างๆ อาทิ ค่ายนักประดิษฐ์รุ ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (สอวน.),  
ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ห่งประเทศไทย (NSC) สวทช., โครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ (JSTP) สวทช. เป็นต้น ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๒ นักเรียนท่ีมีผลงานเขา้ร่วมเวทีวิชาการระดับประเทศจำนวน 
๗ เวที จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๒๗  คน จาก ๔๐ โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๗ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ)  (รายละเอียดตามภาคผนวก) ได้แก ่ 

• สัมมนาวิชาการนานาชาติ FabLearn Asia Conference 2020 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จำนวน ๖ คน 

• เวทนีำเสนอผลงาน Fabrication Lab โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะ
ความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน ปี ๒๕๖๒ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
จำนวน ๙ คน 

• งานประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ปี ๒๕๖๒ จดัโดยศูนยส์ะเตม็ศึกษา ภาคเหนือ โรงเรยีนยุพราชวิทยาลัย 
จำนวน ๖ คน 

• งานนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ “Smart Agricultural Innovation for Next Generation” ภาคเหนือ 
ครั้งท่ี ๙ จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จำนวน ๖ คน 

• มหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ ๒๕๖๒ (Robotics Playground 2019) จัดโดยสถาบันการจัดการปญัญาภิวัฒน์  
จ.นนทบุรี ร่วมกับ สพฐ. จำนวน  ๑๐๓ คน 

• งานศิลปะหัตกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี ๖๙ จัดโดย สพฐ. (ปี ๒๕๖๒) จำนวน ๙๗ คน 
๒)   นักเรียนท่ีมผีลงานเข้าร่วมเวทีวิชาการระดับภูมิภาคและประเทศในปี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ 

เวทีระดับประเทศ โรงเรียน ๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๒ 

๒๕๕๓ 
- 

๒๕๕๔ 

๒๕๕๕ 
- 

๒๕๕๖ 

๒๕๕๗ 
– 

๒๕๕๘ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ รวม 
(คน)  

โครงการ JSTP 
สวทช. 

รร.องครักษ์   ๑  ๒      ๓  

รร.บ้านนา “นายกพิทยากร”    ๘  ๑๗     ๒๕  

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๕      ๑    ๑  
ค่ายคอมพิเตอร์
โอลิมปิก สอวน. 

รร.ราชินี ๙         ๙  

รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุร ี  ๑        ๑  
ค่าย 2-KMUTT 
มจธ. 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ ๑  ๑        ๒  

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ๑              ๑  

รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุร ี ๒      ๑        ๓  

รร.องครักษ์     ๙  ๔        ๑๓  

รร.บ้านนา “นายกพิทยากร”      ๑๕  ๑๙      ๓๔  
เวทีของ สวทช. 
• National Software 

Contest (NSC) 

• Young Scientist 
Competition (YSC) 

• KidBright 

• Enjoy Science: 
Young Makers 
Contest 

• FABLAB Thailand 
Student Design 

รร.ปิยชาติพัฒนาฯ ๓              ๓  

รร.เลขธรรมกิตต์วิทยาคม ๓              ๓  

รร.ราชินี ๖  ๙        ๘    ๒๓  

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๘   ๓        ๓    ๖  

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑   ๓        ๓    ๖  

รร.องครักษ์     ๘          ๘  

รร.บ้านนา “นายกพิทยากร”       ๓๗  ๑๒  ๒    ๕๑  

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๔     ๓          ๓  

รร.สมเด็จพระปิยมหาราชฯ      ๓          ๓  



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

เวทีระดับประเทศ โรงเรียน ๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๒ 

๒๕๕๓ 
- 

๒๕๕๔ 

๒๕๕๕ 
- 

๒๕๕๖ 

๒๕๕๗ 
– 

๒๕๕๘ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ รวม 
(คน)  

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔             ๒  ๒  ๙  ๑๓ 

รร.ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส       ๓   ๓  

รร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี       ๓   ๓  

รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุร ี       ๓   ๓  
สสวท. รร.ราชินี    ๖            ๖  
ค่ายนักประดิษฐ์รุ่น
ใหม่ (วช.) 

รร.ราชินี   ๓            ๓  

รร.ศรีสังวาลย ์   ๓            ๓  

รร.องครักษ์     ๔          ๔  

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔     ๓          ๓  

รร.บ้านนา “นายกพิทยากร”       ๓        ๓ 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๓            ๓   ๓  
งานศิลปะ 
หัตถกรรมนักเรียน 
(สพฐ.) 

รร.นวมราชานุสรณ์      ๓          ๓ 

รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุร ี     ๓    ๑๔ ๒๓  ๒ ๔๒ 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔     ๖    ๖     ๑๒ 

รร.ราชประชานุเคราะห์ รร.๓๑         ๑๓     ๑๓ 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๘             ๖   ๖ 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑       ๓    ๘   ๑๑ 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๒         ๒     ๒  
รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๓       ๓ ๓ ๓   ๙ 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๕            ๘  ๙ ๑๗ 

รร.ศึกษาสงเคราะห์เชยีงใหม ่            ๕   ๕ 

รร.สบเมยวิทยาคม             ๓ ๒  ๕ 

รร.ราชินี            ๓  ๓ ๖ 

รร.บ้านนา “นายกพิทยากร”            ๘ ๒๒ ๒๗ ๕๗ 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๒            ๒   ๒ 

รร.สมเด็จพระปิยะมหาราชฯ            ๒ ๓  ๕ 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗             ๘ ๘ ๒ ๑๘ 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๓             ๓   ๓ 

รร.ศึกษาสงเคราะหน์ราธิวาส       ๖ ๕ ๑๑ 
 รร.นครนายกวิทยาคม        ๙ ๙ 
 รร.องครักษ์        ๔ ๔ 
 รร.ภัทรพิทยาจารย ์        ๒ ๒ 
 รร.ปากพลวีิทยาคาร        ๔ ๔ 
 รร.อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย        ๒ ๒ 
 รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๖        ๒ ๒ 
 รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๘        ๒ ๒ 
 รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๙        ๒ ๒ 
 รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๖        ๖ ๖ 
 รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๔        ๒ ๒ 
 รร.ขุนยวมวิทยา        ๗ ๗ 
 รร.ศึกษาสงเคราะหจ์ิตต์อาร ี        ๔ ๔ 
 รร.ศึกษาสงเคราะหพ์ัทลุง        ๓ ๓ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

เวทีระดับประเทศ โรงเรียน ๒๕๕๑ 
- 

๒๕๕๒ 

๒๕๕๓ 
- 

๒๕๕๔ 

๒๕๕๕ 
- 

๒๕๕๖ 

๒๕๕๗ 
– 

๒๕๕๘ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ รวม 
(คน)  

อื่นๆ ได้แก่  
๑. สถาบันจัดการ
ปัญญาภวิัฒน์  
๒. มหาวิทยาลยั  

รร.บ้านนา “นายกพิทยากร”       ๑๗ ๖ ๗ ๒๒ ๖ ๕๘ 

รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุร ี       ๓ ๑๕ ๕ ๑๕ ๘ ๔๖ 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔         ๓ ๗ ๒ ๒๖ ๓๘ 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๑         ๒   ๕ ๒ ๙ 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑       ๓     ๓ ๒ ๘ 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๓            ๕ ๓ ๖ ๑๔ 

รร.ราชินี            ๓ ๖ ๕ ๑๔ 

รร.วัดเมืองราม*            ๓   ๓ 

รร.วัดบุญยืน*            ๒  ๓ ๕ 

รร.เชียงกลางปริยัติศึกษา*            ๒ ๗ ๒ ๑๑  

 

รร.สบเมยวิทยา       ๒ ๓ ๕ 

รร.วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา*       ๑๐ ๓ ๑๓ 

รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อาร ี       ๖ ๙ ๑๕ 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๔       ๓  ๓ 

รร.ปิยะชาติพัฒนาฯ       ๖  ๖ 
 รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๓       ๓  ๓ 
 รร.ศึกษาสงเคราะห์นริวาส       ๒  ๒ 
 รร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธาน ี       ๓  ๓ 
 รร.พุทธโกศัยวิทยา*       ๖ ๓ ๙ 
 รร.ฟ้าสวรรค์วิทยา*       ๓  ๓ 

 

รร.วัดปรางค์*       ๑ ๓ ๔ 

รร.นันทบุรี*       ๖ ๓ ๙ 

รร.วัดโบสถ์อินทร์บุรี*       ๓  ๓ 

รร.เกียรติแก้ววิทยา*       ๒ ๔ ๖ 

รร.วัดภูเก็ต*       ๓ ๔ ๗ 
 รร.วัดน้ำไคร้*       ๓  ๓ 
 รร.วัดไผ่ดำ*       ๖  ๖ 
 รร.วัดสระกำแพงใหญ่*       ๓  ๓ 

 รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗       ๓ ๓ ๖ 

 รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๑        ๒ ๒ 

 รร.ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง        ๓ ๓ 

 รร.ศรีเกษตรวิทยา*        ๖ ๖ 

 รร.โพธิ์ศรีวิทยา*        ๓ ๓ 

 รร.ร้องแหย่งวิทยาคม*        ๓  ๓ 

 รร.บางกงพิทยา        ๓ ๓ 

 รร.โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ        ๓ ๓ 

 รร.โสตศึกษานนทบุรี        ๓ ๓ 

รวม ๒๕ ๒๙ ๔๓ ๙๙ ๑๑๒ ๑๓๘ ๑๘๙ ๒๒๗ ๘๖๒ 

หมายเหตุ  *  เป็นโรงเรียนพระปรยิัติธรรม 

 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

๙. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน ๑๐ ทุนต่อปี ใน ๕ สาขาคือ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ และสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา ๘ ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๖) โดยยกเว้น 
ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา และสนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท/คน (ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สถาบันฯ ทูลเกลา้ฯ 
ถวายทุนการศึกษาจำนวน ๘ ทุน ต่อมาปีการศึกษา ๒๕๖๐ สถาบันฯ ขยายทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก ๒ ทุน รวมเป็น ๑๐ ทุน) 

สำหรับนักเรียนทุนปีการศึกษา ๒๕๖๓ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เชิญคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 
คือ นายมนู อรดีดลเชษฐ์, นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ และนางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล พร้อมทั้งเชิญนายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ พิจารณา
คัดเลือกนักเรียนและสามเณรที่มีผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า มีนักเรียนและสามเณรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้น จำนวน ๑๘ คน และสถาบันฯ ได้สัมภาษณ์
เลือกนักเรียนและสามเณรเข้ารับทุนการศึกษาของสถาบันฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ ทุน ใน ๕ สาขา โดยมีกำหนดการเปิด
ภาคเรียนในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันมีนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน ๔๓ คน โรงเรียนที่มีนักเรียนรับทุนการศึกษามากที่สุด ๕ ลำดับแรก ประกอบด้วย โรงเรียน ศึกษา
สงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  (๖คน)  โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ (๖คน) โรงเรียนบ้านา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก (๖ คน) 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา (๔ คน) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ (๓ คน) ตามลำดับ  รายละเอียดดังนี้ 
รุ่นที่ ๕ : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันฯ จำนวน ๑๐ คน (จะเข้าศึกษาต่อ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) 

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชา 
๑) สามเณรไพบูลย์  แก้วมงคล รร.เกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) สามเณรธีรเดช นิลเพชร รร.เกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓) นายธนุตย์  กงพลนันท์ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔  จ.พะเยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๔) น.ส.จันทกานต์ ไตรยวงค์ รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๕) น.ส.ชุติมา พุทธพงษ ์ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จ.กระบี่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๖) สามเณรพีรพล แสนย่าง รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
๗) สามเณรวัชรชัย  อาจยางคำ รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
๘) สามเณรธัญเทพ พรมเกษา รร.นันทบุรีวิทยา  จ.น่าน วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
๙) น.ส.กมลชนก ศิริคุณ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จ.กระบี่ วิศวกรรมอุตสาหการ 

๑๐) น.ส.ทิพย์มณี  แป้นแก้ว รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จ.กระบี่ วิศวกรรมอุตสาหการ 
หมายเหตุ    โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน สนับสนุนให้นักเรียน ได้เรียนวิชาแคลคูลัส และสถิติ ในช่วงปิดภาคเรียน   
    เพื่อปูพื้นฐาน ๒ วิชา ก่อนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
รุ่นที่ ๔ : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันฯ จำนวน ๙ คน (สละสิทธิ์จำนวน ๑ คน) 

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์
ในสาขาวิชา 

เกรดเฉลี่ย (GPAX) 
ในปี ๒๕๖๒ 

๑) นายโชติวัฒน์ ตรุษด ี รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จ.ขอนแก่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.๖๘ 
๒) นายดำเกิง ไกรไพบูลย ์ รร.พระปริยตัิศาสนาภิพัฒน์วัดเมอืงราม จ.น่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.๕๐ 
๓) นายสุรพงษ์ มนตรีวงษ์ รร.วัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรสีะเกษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑๓ 
๔) นายภครพงษ์ แจ่มแจ้ง รร.ศรีเกษตรวิทยา จ.ศรสีะเกษ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ๓.๔๔ 
๕) น.ส.อภิญญา ตาลสาร รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๒.๙๓ 
๖) นายบุญส่ง ทรงประธีปกุล รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จ.พษิณุโลก วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๓.๒๘ 
๗) นายพงษ์บดินทร์ โสชนะ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จ.จันทบุรี วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ ๒.๔๙ 
๘) น.ส.รุจจิรา ชมภ ู รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิศวกรรมอุตสาหการ ๓.๖๒ 
๙) น.ส.วนิชยา อินทร์เพ็ง รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จ.พิษณุโลก วิศวกรรมอุตสาหการ ๓.๑๖ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

รุ่นที่ ๓ : ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันฯ จำนวน ๑๐ คน  

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน 
เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์

ในสาขาวิชา 
เกรดเฉลี่ย (GPAX) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑) นายอนุวัฒน์ กุณนะวัน รร.วัดนาราบวิทยา จ.น่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๓๘ ๒.๕๘ 
๒) นายธนศักดิ์ สมรัตน ์ รร.วัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรสีะเกษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๖๓ ๓.๔๗ 
๓) นายนนทวัฒน์ วุฒิคำ รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร ่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๔.๐๐ ๓.๙๘ 
๔) นายวเิชตฐ์ อภภิูวัฒนพงษ ์ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๒.๗๗ ๒.๗๑ 
๕) น.ส.บุษบาวรรณ มะลิทอง รร.บ้านนา"นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิศวกรรมอุตสาหการ ๓.๗๓ ๓.๘๐ 
๖) น.ส.กรรณิการ์ เหง้าโอสา รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร วิศวกรรมอุตสาหการ ๓.๕๙ ๓.๒๓ 
๗) นายนทัพงศ์ จา๋วกติติวัฒนา รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา วิศวกรรมการผลิตยานยนต ์ ๒.๕๐ ๒.๐๖ 
๘) นายธวัชชัย ศรีวิชัย รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร ่ วิศวกรรมการผลิตยานยนต ์ ๒.๗๕ ๒.๓๒ 
๙) น.ส.จิราทิพย์ บญุม ี รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จ.บุรรีัมย์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ๓.๘๑ ๓.๑๕ 

๑๐) นายยศวร เกศประสทิธิ ์ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ๓.๐๖ ๒.๐๙ 

รุ่นที่ ๒ : ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันฯ จำนวน ๘ คน (สละสิทธิ์จำนวน ๒ คน)  

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน 
เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์

ในสาขาวิชา 
เกรดเฉลี่ย (GPAX) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑) นายปัญจพล สุทธะ รร.ดอนมงคลสันติสุขวิทยา จ.นา่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๕๐ ๒.๙๙ ๓.๐๘ 
๒) น.ส.สารนิติ์ ทรงศริิวงศ ์ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จ.เลย เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๘๘ ๓.๒๖ ๓.๔๔ 
๓) น.ส.ปานชนก การวิไล  รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๓.๖๔ ๓.๕๕ ๓.๔๕ 
๔) นายปัญญา นดัทะยาย รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๒.๘๓ ๒.๖๕ ๒.๕๗ 
๕) นายพิศิษฐ ์แดนเจรญิ รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด วิศวกรรมการผลิตยานยนต ์ ๓.๑๕ ๒.๘๓ ๒.๙๓ 
๖) นายศิฎฒิภตั ธรรมเกสร รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ๓.๗๖ ๓.๑๕ ๓.๔๙ 
๗) น.ส.เพ็ญนภา สุขเพ็ง รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ๓.๗๑ ๓.๕๓ ๓.๓๗ 

๘) นายเศวต ศรีเศวต รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ๓.๔๔ ๓.๔๔ ๒.๑๑ 
หมายเหต ุ    * นางสาวพัชริดา พันธะสา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษา ผู้ปกครองให้ศึกษา ณ มรภ.สกลนคร 

รุ่นที่ ๑ : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันฯ จำนวน ๖ คน (สละสิทธิ์จำนวน ๒ คน) 
ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชา 
เกรดเฉลี่ย (GPAX) 

  ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑) นายเสถยีร มาสา รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.๙๔ ๒.๙๖ ๒.๗๗ ๒.๖๘ 
๒) นายวิชัย แสนย้าง รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๐๔ ๓.๐๘ ๓.๐๙ ๓.๑๓ 
๓) นายพงศธร เรืองสุชา รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๓.๔๓ ๓.๗๒ ๓.๘๑ ๓.๘๕ 
๔) นายพิทวัส มีชะคะ รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๓.๙๓ ๓.๘๙ ๓.๘๐ ๓.๘๐ 

๕) น.ส.จุฑามาศ หาญสโุพธิ ์ รร.ราชประชานุเคราะห ์๕๒ จ.เลย วิศวกรรมอุตสาหการ ๒.๔๔* ๒.๖๕ ๒.๖๕ ๒.๒๒ 
๖) นายอภนินท ์อนุวัฒน์กลุ รร.ราชประชานุเคราะห ์๒๔ จ.พะเยา วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ ๓.๐๔* ๒.๙๖ ๒.๗๖ ๒.๘๒ 
หมายเหต ุ     * ผลการเรียน F ในวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม ๑  
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

 

๑๐. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สืบเนื่องจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนก
สามัญศึกษา และโรงเรียนเครอืข่าย)” เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาสามเณรของโรงเรยีนวัดไผ่ดำและโรงเรียนเครือข่าย ให้มีความสามารถ
และทักษะที่เป็นนวัตกรรมและความคิดริเริม่สรา้งสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรจีะ
พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและสามเณรที่มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยฯ และคุณสมบัติของนักเรียน 

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เชิญคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ คือ  
นายมนู อรดีดลเชษฐ์, นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ และนางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล พร้อมทั้งเชิญนายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ พิจารณา
คัดเลือกนักเรียนและสามเณรที่มีผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า มีนักเรียนและสามเณรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้น จำนวน ๔ คน รายละเอียดดังนี้ 

รุ่นที่ ๓ : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ มทร.ธัญบุรี จำนวน ๔ คน (จะเข้าศึกษาต่อ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)  
ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาในสาขาวิชา 

๑) สามเณรชวลัวิทย์ เตียวตระกลู โรงเรียนวดัไผ่ดำ จ.สิงห์บุร ี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

๒) นายณัฐวุฒิ ผลอินทร ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ.กระบี ่ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

๓) น.ส.ชยานี ถาวรอรณุรุ่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จ.แม่ฮ่องสอน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

๔) สามเณรปองธรรม สงวนสัตย ์ โรงเรียนวดัสระกำแพงใหญ่ จ.ศรสีะเกษ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

รุ่นที่ ๒ : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ มทร.ธัญบุรี จำนวน ๓ คน  
ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาในสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย (GPAX) 

ปี ๒๕๖๒ 
๑) นายอริย์ธัช ขันหล่อ รร.วัดไผด่ำ จ.สิงห์บรุ ี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
๓.๗๘ 

๒) น.ส.พัชญา  ส่าด ู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๒  
จ.แม่ฮ่องสอน 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  

๓.๒๘ 

๓) นายอภิชาต  กันภัยเพื่อน รร.วัดไผด่ำ จ.สิงห์บรุ ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะบริหารธุรกิจ  ๓.๒๑ 

รุ่นที่ ๑ : ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ มทร.ธัญบุรี จำนวน ๔ คน (สละสิทธิ์จำนวน ๑ คน) 
ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาในคณะ เกรดเฉลี่ย (GPAX) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๑) นายศรเทพ สมิมะล ี รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จ.เลย วิศวกรรมศาสตร ์ ๒.๗๐ ๒.๖๘ 
๒) นายชัยรัตน์ แซส่ง รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จ.เลย วิศวกรรมศาสตร ์ ๑.๘๗ ๒.๐๙ 

๓) น.ส.นิธิมา สหุระ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ.กระบี่ วิศวกรรมศาสตร ์ ๒.๕๕ ๒.๕๔ 
๔) น.ส.ณัฐกานต์ ศรีขวัญช่วย รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ.กระบี่ วิศวกรรมศาสตร ์ ๒.๕๒ ๒.๕๒ 

หมายเหต ุ ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับคณะวศิวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 ก่อนจะมกีารลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือฯ ระหวา่ง มูลนิธิฯ สวทช. และ มทร.ธัญบุรี  
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

 

๑๑. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานจากโครงการฯ เสนอต่อสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเพื่อพิจารณา

สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณานักเรียนตามเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัยและคุณสมบัติของนักเรียน โดย
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวปิยพร หนูตา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัด
กระบี่ เข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยเข้าศึกษาต่อ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน สาขา เกรดเฉลี่ย (GPAX) ปี ๒๕๖๑ 
๑) น.ส.ปิยพร หนตูา  รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จ.กระบี ่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ๓.๓๘ 

๑๒. นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยโควตาพิเศษ (Portfolio) 
ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์
การศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยระบุคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ ๑.๔.๒ ว่า เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีผลงานโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวที่เป็นโครงงานที่เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ด้วยบอร์ดต่างๆ อาทิ GoGoBoard, Raspberry Pi, 
Arduino, KidBright, Micro bit และเป็นผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวที่ได้รับรางวัลลำดับต้นๆ ของเวทีการแข่งขันระดับ
มหาวิทยาลัย หรือระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือระดับประเทศ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานโรงเรียนในโครงการฯ ให้นักเรียนที่มีผลงานได้สมัครเข้ารับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางดาน 
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอรการศึกษา คณะครุศาสตร โดยมีนักเรียนเขา้ศกึษา
ต่อที่ผ่านการรับด้วย Portfolio ในปการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ รวม ๖ คน (ปีการศึกษาละ ๓ คน)  รายละเอียด ดังนี ้

รุ่นที่ ๒ : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน 
ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ในสาขาวิชา 

๑) นายพชร  เสาวรักษ ์ รร.ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จ.นราธิวาส วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา 
๒) น.ส.อาริสา  เชยเอี่ยม รร.ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จ.นราธิวาส วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา 
๓) น.ส.ปภานิช  เสือจ ู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จ.บุรีรัมย์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา 

รุ่นที่ ๑ : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน  
ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ 

ในสาขาวิชา 
เกรดเฉลี่ย (GPAX) 

ปี ๒๕๖๑ 
๑) น.ส.กนกอร ปันอิน รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.นา่น วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา ๒.๗๘ 
๒) น.ส.ทิพอักษร อินทะสร้อย รร.ศึกษาสงเคราะห์สรุาษฏร์ธาน ี วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา ๓.๑๐ 
๓) น.ส.ธมนวรรณ ศรีม่วง รร.ปิยชาติพัฒนาฯ จ.นครนายก วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา ๓.๑๖ 

๑๓. นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยโควตาพิเศษ (Portfolio) 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ มีประกาศ เรื่อง โครงการรับนักศึกษาภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมาชกุมารี ที่มีผลงาน “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ (การรับด้วย 
Portfolio) โดยระบุคุณสมบัติของผู้สมัครว่า เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝงัตัว และ
ได้รับรางวัลลำดับต้นๆ ของเวทีการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย/ประเทศ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานโรงเรียนในโครงการฯ ให้
นักเรียนที่มีผลงานสมัครเข้ารับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางดานคอมพิวเตอร์ พบว่า มีนักเรียน “ผ่านการพิจารณา” ได้รับ
คัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒ คน 

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาในสาขาวิชา 

๑) นายอิรฟาน แวดามะ รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตาน ี เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
๒) นายสามารถ ช่วยบุตร รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ.กระบี ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

๑๔. นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยโควตา
พิเศษ (Portfolio) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รับสมคัรคัดเลือกนักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

(การรับด้วย Portfolio) จำนวน ๒ คน 
ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ในสาขาวิชา 

๑) นายขวัญชัย เหลา่สำโรง รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร วิทยาการคอมพิวเตอร ์
๒) น.ส.สดุารตัน์ เพียรทอง  รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส ์

๑๕. นักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลยัในโควตาพิเศษ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ ข้อมูลจากโรงเรยีนที่ตอบแบบสำรวจพบวา่ มีนักเรียนที่มผีลงานระดบัประเทศสามารถเข้าศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษาในโควตาพิเศษ จำนวน ๓๑ คน 
ปี ๒๕๖๒ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖ คน จาก ๔ โรงเรียน ได้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในโควตาพิเศษ  
๑) ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จำนวน ๑ คน คือ 

๑. สามเณรทวลีาภ   ซิมทิม โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร ่
๒) ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ จำนวน ๑ คน คือ 

๑. นางสาวนารีรตัน์ สินสุนทรสิทธ์ิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จ.บุรีรมัย ์
๓) ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อ คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน ๑ คน คือ 

๑. นายนิวัฒน์ วัดอ่อน  โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก 
๔) ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ คน คือ 

๑. นางสาวเกวลิน  เสนอใจ โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก 
๕) ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จำนวน ๑ คน  คือ 

๑. นางสาวปัทมา ล้อมวงษ ์ โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก 
๖) ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๑ คน คือ 

๑. นางสาวพวงผกา ผิวทอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
ปี ๒๕๖๑ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕ คน จาก ๑ โรงเรียน ได้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในโควตาพิเศษ  
๑) เข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสตูร ๒ ภาษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑ คน คือ 

๑. นายศตทร พันธ์เดช  จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตตอ์ารีฯ จ.ลำปาง 
๒) เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์  มหาวิทยาลยันเรศวร จำนวน ๑ คน คือ 

๑. นางสาวชลธิชา วรปรีชากุล จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตตอ์ารีฯ จ.ลำปาง 
๓) เข้าศึกษาต่อคณะคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จำนวน ๑ คน คือ 

๑. นางสาวมีน่า เวนเคนยอน จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตตอ์ารีฯ จ.ลำปาง 
๔) เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธรุกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัอินเตอร์เทค จำนวน ๑ คน คือ 

๑. นายอภิสิทธ์ิ แซ่กือ  จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตตอ์ารีฯ จ.ลำปาง 
๕) เข้าศึกษาต่อคณะสาธารณสุขศาสตรบ์ัณบติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน ๑ คน คือ 

๑. นางสาวพนิตสภุา แซ่เล่า จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตตอ์ารีฯ จ.ลำปาง 
ปี ๒๕๖๐ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖ คน จาก ๔ โรงเรียน ได้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในโควตาพิเศษ  
๑) เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดติถ์ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๑ รูป คือ   

๑. สามเณรธวัชชัย  กุลลาว จากโรงเรียนพระปริยัตศิาสนาภิพฒัน์วัดเมืองราม จ.นา่น 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

๒) เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จำนวน ๑ คน คือ   
๑. นายนฤสรณ์ วัฒนพิพัฒน์ จากโรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก 

๓) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย : ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน ๒ คน คือ 
๑. นายธนายุทธ  โด่งดัง  จากโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก 
๒.  นายวันชัย  แซ่เจี่ย  จากโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก 

๔) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย : โครงการ JSTP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ คน คือ 
๑.  นางสาวเปมิการ  ศิรอักษร จากโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก 

๕) เข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน ๑ คน คือ 
๑.  นายนัฐพล เขจรสิทธิ์   จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอด็ 

ปี ๒๕๕๙ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓ คน จาก ๑ โรงเรียน ได้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในโควตาพิเศษ  
๑) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย : ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน ๓ คนคือ  

๑. นางสาวจันจิรา อ่ำอินทร ์ จากโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก 
๒. นายวันชัย แซ่เจี่ย  จากโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก 
๓. นางสาวภวิกา ทองสุข จากโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก 

ปี ๒๕๕๘ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕ คน จาก ๑ โรงเรียน ได้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในโควตาพิเศษ  
๑) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย : โครงการ JSTP จำนวน ๑ คน คือ 

๑. นางสาวชุตกิาญจน์ ปฏบิัติ  จากโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”     เข้าศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
๒) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย : ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน ๔ คน คือ  

๑. นางสาวน้ำเพชร รอดประเสริฐ  จากโรงเรยีนบ้านนา “นายกพิทยากร”  เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ. 
๒. นางสาวกาญจนาภรณ์ รุ่งเรือง  จากโรงเรยีนบ้านนา “นายกพิทยากร” เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. 
๓. นายอรรจนพงศ์ ทรัพย์หนุน     จากโรงเรยีนบ้านนา “นายกพิทยากร” เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. 
๔. นายนิติกรณ์ บุญมี     จากโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” เข้าศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. 

ปี ๒๕๕๖ นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓ คน จาก ๑ โรงเรียน ได้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในโควตาพิเศษ 
๑) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย : โครงการ JSTP จำนวน ๑ คนคือ  นางสาวอาทิตยา เผ่าพงษ์ จากโรงเรียนองค์รักษ์ จ.นครนายก  
๒) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย : ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน ๒ คน คือ  

๑. นายพีรพงษ์ สุวรรณอำไพ จากโรงเรียนองครักษ์   จ.นครนายก   
๒. นางสาวรัตนา ม่วงโมรา จากโรงเรยีนองครักษ์ จ.นครนายก   

 ปี ๒๕๕๑–๒๕๕๓ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓ คน จาก ๑ โรงเรียน ได้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลยัในโควตาพิเศษ 
๑) เข้าศึกษาต่อ : โครงการคอมพิวเตอรโ์อลมิปิก จำนวน ๑ คนคือ นายพสิิษฐ์ งามการ  จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะหธ์วัชบุรี จ.รอ้ยเอ็ด 

ปัจจุบันทำงานทีบ่ริษัท New computer technology ตำแหน่ง Java delveloper 
๒) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย : ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน ๒ คน คือ  

๑. นายทีปกร กล้าเดช  จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรรีัมย์ ปัจจุบันทำงานท่ีธนาคารไทยพานิชย์   
กลุ่มงาน IT ตำแหน่ง Software testing engineer 

๒. นายปริยะ คำพิมเลิศ จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ปัจจุบันทำงานท่ีบริษัท GIS Co., Ltd.  
ตำแหน่ง GIS developer 

 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

๑๖. การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) กรณีศึกษา “โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนกิสแ์ละการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์” 

โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาสื่อการสอนที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัย แล ะให้เข้าถึงโรงเรียนได้มากขึ้น  
จากการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment: SROI) ของโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่า ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่นักเรียน อาจารย์ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ดังนี ้

๑) นักเรียน : ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโครงการ การนำเสนอเพิ่มมากขึ้น มีการ
พัฒนาด้านศักยภาพการคิดที่เป็นระบบ การคิดเป็นเหตุและผล สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เกิดความคิด
สร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนต่างโรงเรยีนจากการที่ไดอ้อกไปประกวดแข่งขันนอก
โรงเรียน เกิดความกล้าแสดงออกจากการได้นำเสนอผลงานของตนเอง ซึ่งการได้ออกไปนำเสนอผลงานภายนอกทำใหม้ี
โอกาสในการได้รับทุนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งยังได้รู้จักตนเองมากขึ้น 
มองเห็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคต และยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๒) อาจารย์ : ส่งผลให้อาจารย์มีการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรมแกรมคอมพิวเตอร์มากขึ้น สามารถนำไปพัฒนาเป็น
หลักสูตรใหม่ๆ ได้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์โรงเรียนอื่น เกิดความภาคภูมิใจที่ช่วยให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะ
ในตนเอง และได้มีโอกาสศึกษาต่อ เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมนักเรียน ลดช่องว่างระหว่างอาจารย์และนักเรียน และยัง
สร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ เกิดเป็นผลงานสะสมสำหรับการเลือ่นวิทยฐานะ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง หรือ
ปรับเงินเดือนได้ 

๓) โรงเรียน : ส่งผลให้มีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ได้รับชื่อเสียง และมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 
๔) มหาวิทยาลัย : ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนานักเรียนในโรงเรียนท้อ งถิ่น และพัฒนานักศึกษาของ

ตนเอง เกิดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ทำให้มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับมากขึ้น 
จากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้ง ๔ ด้าน “โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์”   

ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๒ คิดเป็นมูลค่า  ๑๐๐,๔๗๔,๔๗๔ บาท โดยเป็นมูลค่า
ผลกระทบที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๘,๕๘๑,๗๙๑ บาท เมื่อประเมินด้วยวิธีประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โครงการฯ 
ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมเท่ากับ ๕.๙๑ บาท จากการลงทุน ๑ บาท 

๑๗. โครงการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ด้วยพระเมตตาที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพิ่ม
โอกาสให้ผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการพัฒนามากขึ้น ทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
และในด้านการพัฒนาการใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ฝ่ายเลขานุการ จึงได้เชิญโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งโรงเรียนทสรช. อื่นที่สนใจการประยุกต์ใชท้ักษะ
ดังกล่าว รวมทั้งทักษะด้านดิจิทัลสมัยใหม่อื ่นๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น”  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับครูและนักเรียนให้มี
ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ด้วยโจทย์ท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อนำไป
ปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารให้ดีขึ้น 

ในการดำเนินงาน จะสนับสนุนโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อมและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา (GLOBE) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักเรียน ครู 
และชุมชนทั่วโลกสามารถพัฒนาศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อท่ีจะเข้าใจความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ บนโลก และตระหนักถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับโลก โดยใช้ไอซี
ทีเป็นเครื ่องมือในการสืบค้นหาข้อมูล รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นในอนาคต อาทิ การเขียนโปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ (Coding) การคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System) 
เทคโนโลยี Internet of Things (IOT) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
ให้แก่ครู นักเรียน เพื่อบูรณาการในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา (GLOBE) ต่อไป 

ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดทำโครงการ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น” ขึ้น เพื่อให้
ครู และนักเรียนสามารถนำลักษณะเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหาที่ตนเองสนใจในท้องถิ่นของตนที่ชุมชนกำลังประสบปัญหา 
มาจัดทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปปรับใช้ และ/หรื อ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนอย่างเหมาะสมตามกำลังความสามารถของนักเรียน โดยใช้เครื่องมือไอซีที และ/หรือ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ สมองกลฝังตัว  Internet of Things เป็นตัวช่วยในการศึกษาค้นคว้า ตรวจวัด จัดเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) อันจะนำไปสู่การ
เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านข้อมูลสื่อ
และเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” 
ต่อไป 

๑๗.๑  วัตถุประสงค ์
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนในโครงการฯ ได้จัดทำโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ( Earth 

System Science) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของโครงการวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา (GLOBE) 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนในโครงการฯ ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือไอซีที และ/หรือ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ สมองกลฝังตัว  Internet of Things เพื ่อค้นคว้า ตรวจวัด จัดเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำโครงงานวิจัยวิทยาศาสตรโ์ลกทั้งระบบ (Earth System Science)  

๓) เพื่อเพิ่มโอกาสให้ครู และนักเรียนในโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ สมองกลฝังตัว  Internet of Things  
และ แลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนบนเวที
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกจาหน่วยงานต่างๆ 

๑๗.๒  กรอบการดำเนินงาน 
 
 
 
๑๗.๓  เป้าหมายการดำเนินงาน 

ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) 
๑) นักเรียน และครูสาระวิชาวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยี ในโรงเรียนอย่างน้อย ๒๒ แห่ง ๘๐ คนได้รับการพัฒนา

ศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของ 
GLOBE หัวข้อ การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการตรวจวัดตาม GLOBE Protocol 

๒) โรงเรียน จากข้อ ๑ จัดทำ โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ (Earth System Science) ในท้องถิ่นของตน เพื่อ
ส่งเข้าประกวดกับโครงการวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา (GLOBE) อย่างน้อย ๑๐ โครงงาน 

ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 
๑) นักเรียน และ ครู ในโรงเรียนโครงการฯ ระยะที่ ๑ มีการขยายผลนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ 

สมองกลฝังตัว  Internet of Things มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ตรวจวัด จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ (Earth System Science) 

อบรมให้ความรู ้
วิทยาศาสตร์และไอซีที 

สนับสนุนการทำโครงงานวิจัยฯ  
เพื่อขยายผลในโรงเรียน 

 

สนับสนุนเข้าร่วม 
เวทีวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

๒) โรงเรียน ในโครงการฯ จัดทำ โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) ในท้องถิ่นของตน 
และ/หรือ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อมและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา (GLOBE)  

๑๗.๔  บทบาทหน้าท่ีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน อบรมให้ความรู้
วิทยาศาสตร์และไอซีที 

สนับสนุน
งบประมาณ 

ให้คำปรึกษา 
การจัดทำโครงงานวิจัย 

สนับสนุนเข้าร่วม
เวทีวิชาการ 

มูลนิธิไอทีตามพระราชดำริฯ √ √  √ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

√ √ √ √ 

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)  
โครงการ GLOBE 

√  √ √ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกำแพงแสน (เครือข่าย GLOBE) 

√  √ √ 

๑๗.๕  เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียน 
โรงเรียนจำนวน ๒๒ แห่ง (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนปลาย) ได้แก่  

• โรงเรียนในพื้นที่ จ.แมฮ่่องสอน จำนวน ๑๒ แห่ง (โรงเรียนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
ในชนบท (ทสรช.) ๘ แห่ง และ รร. วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ๔ แห่ง)  

• โรงเรียน ทสรช. ในพื้นที่ภาคกลางที่ครูวิทยาศาสตร์ และ/หรือ  ครูคอมพิวเตอร์สนใจทำโครงงานวิจัยวทิยาศาสตร์
โลกท้ังระบบ (Earth System Science) จำนวน ๑๐ แห่ง 

๑๘. แผนงานการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ 
๑) ดำเนินกิจกรรมพัฒนาครู (รร. ทสรช., รร.พระปริยัติธรรม, รร.เอกชนฯ,บ้านพินิจ) เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู/อาจารย์ระดับ

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ รวมทั้งขยายไปยังกลุ่มโรงเรียนในพื้นท่ี
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และกลุ่มโรงเรียนแกนนำของ สพฐ. และสนับสนุนให้ครูได้จัดทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์ที ่เน้นทางวิศวกรรม โดยดำเนินงานร่วมกับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ได้แก่ ค่ายวิทยาการคำนวณด้วย KidBright-IoT, 
การสนับสนุนทุนหรืออุปกรณ์ทำกิจกรรม  และการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการ 

๒) กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียน 
ทสรช. โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ ค่ายสมองกลฝังตัว/ค่ายอิคคิวซัง (๓ ค่าย
ต่อเนื่อง, ใน ๔ ภูมิภาค), การสนับสนุนทุนทำโครงงาน, งาน Show & Share : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว, ทุนสนับสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๓) โครงการการใช ้ เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล เพ ื ่อการศึกษาวิทยาศาสตร ์ส ิ ่ งแวดล้อมในท้องถ ิ ่น   โดยดำเน ินงานร ่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) ได้แก่ อบรมการพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการตรวจวดัตาม 
GLOBE Protocol, สนับสนุนการทำโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) ในท้องถิ่นของตน, 
ส่งโครงงานวิจัยเข้าร่วมประกวดกับโครงการ GLOBE, เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอในเวทีในประเทศและต่างประเทศที่โครงการ 
GLOBE จัดกิจกรรม 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

๑๙. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม  
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ และเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๖๓ 

--------------------------------------------------------------- 
ภาคผนวก 

รายชือ่นกัเรยีนทีม่ผีลงานเขา้รว่มเวทวีชิาการระดบัภมูภิาคและประเทศในปี ๒๕๖๒ 
 

๑. สัมมนาวชิาการนานาชาต ิFabLearn Asia Conference 2020  

จัดโดย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๔ จ.พะเยา จ านวน ๖ คน คอื 
• เขา้ร่วมสัมมนา 

๑. นายชนิวัตร   พรหมเทพ      
๒. นายอดุม  อนุชติวรการณ์ 
๓. นายญาณกร   แซจ๋่าว 
๔. นางสาวณัฐนันท ์ จติมะโน 
๕. นายพรีะพล สรุผัิด 
๖. นางสาวเฝยเซ็ง แซตั่ง้ 

๒. เวทนี าเสนอผลงาน Fabrication Lab โครงการโรงประลอง

ตน้แบบทางวศิวกรรม (Fabrication Lab) เพือ่พัฒนาทักษะความ

เป็นนวัตกรแกเ่ด็กและเยาวชน ปี ๒๕๖๒ จัดโดย ส านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๔ จ.พะเยา จ านวน ๙ คน คอื 

• รางวัลดา้น STEM  IN ACTION Award โครงงานเครือ่งให ้
อาหารปลาอัตโนมัตดิว้ยพลังงานแสงอาทติย ์จ านวน ๓ คน  
๑. นายอดุม  อนุชติวรกาญจ ์   
๒. นายดลุยวัต นรชาตวิศนิ 
๓. นายชนิวัตร พรหมเทพ 

• รางวัลดา้น Prototyping Award โครงงานตูฟั้กไขร่ะบบ
อัตโนมัต ิจ านวน ๓ คน 
๑. นายญาณกร  แซจ๋่าว    
๒. นางสาวณัฐนันท ์จติมะโน 
๓. นางสาวธัญสดุา  อภชิยัพรกลุ 

• รางวัลดา้น Design Award โครงงานตูฟั้กไขร่ะบบอัตโนมัต ิ
จ านวน ๓ คน 
๑. นายวเิชยีร  ลภีวัิฒน์วงศ ์   
๒. นายพรีะพล สรุผัิด 
๓. นางสาวเฝยเซ็ง แซตั่ง้ 

๓. งานประกวดโครงงานดเีดน่สะเต็มศกึษา ปี ๒๕๖๒  

จัดโดยศนูยส์ะเต็มศกึษา ภาคเหนือ โรงเรยีนยพุราชวทิยาลัย 

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๔ จ.พะเยา จ านวน ๖ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญเงนิ จ านวน ๓ คน 

๑. นายอดุม  อนุชติวรกาญจ ์   

๒. นายดลุยวัต  นรชาตวิศนิ 

๓. นายชนิวัตร   พรหมเทพ    

• รางวัลเหรยีญทองแดง จ านวน ๓ คน 

๑. นายญาณกร   แซจ๋่าว    

๒. นางสาวณัฐนันท ์ จติมะโน 

๓. นางสาวธัญสดุา  อภชิยัพรกลุ 

๔. งานนวัตกรรมเกษตรอัจฉรยิะส าหรับคนรุ่นใหม ่“Smart 

Agricultural Innovation for Next Generation” ภาคเหนือ  

ครัง้ที ่๙ จัดโดยหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๔ จ.พะเยา จ านวน ๖ คน คอื 

• รางวัลชนะเลศิ ประกวดโครงงานวทิยาศาสตรด์า้นเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการเกษตรสมยัใหมง่านเกษตร จ านวน ๓ คน 

๑. นายอดุม  อนุชติวรกาญจ ์

๒. นายดลุยวัต  นรชาตวิศนิ 

๓. นายชนิวัตร  พรหมเทพ 

• รางวัลรองชนะเลศิอนัดับที ่๑ ประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์

ดา้นเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหมง่านเกษตร 

จ านวน ๓ คน 

๑. นายญาณกร  แซจ๋่าว 

๒. นางสาวณัฐนันท ์ จติมะโน 

๓. นางสาวธัญสดุา  อภชิยัพรกลุ 

๕. การแขง่ขนัทักษะวชิาการ มัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่โรงเรยีน

พระปรยิัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา ระดับประเทศ ครัง้ที ่๑๑ ปี

การศกึษา ๒๕๖๒ จัดโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ

โรงเรยีนวัดไผ่ด า แผนกสามัญศกึษา จ.สงิหบ์รุ ีจ านวน ๓ คน คอื 

• รางวัลชมเชยอันดับที ่๑ โครงงานวทิยาศาสตรส์ ิง่ประดษิฐ ์

๑. สามเณรฐติริัตน์ บัวระภา 

๒. สามเณรสงิห ์มาเยอะ  

๓. สามเณรวทิวัส เลาเฒา่ 

๖. มหกรรมสนามเด็กเลน่หุน่ยนต ์๒๕๖๒ (Robotics Playground 2019) 

จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ จ.นนทบรุ ีร่วมกับ สพฐ. 

โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวัดนนทบรุ ีจ านวน ๓ คน คอื 
• รางวัลเหรยีญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนปลาย 

๑. นายธนภัทร สขุจร   
๒. นายณัฐกติติ ์พรมชาต ิ 
๓. นางสาวกวนิธดิา ค าเฉลมิ 

โรงเรยีนโสตศกึษาทุง่มหาเมฆ กรุงเทพ จ านวน ๓ คน คอื 
• รางวัลเหรยีญทอง การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนปลาย 

๑. นางสาวสกุัญญา สาลีอ่รรถ 
๒. นายศทุธวรี ์ธาราวรณ ์
๓. นางพงศธร พันธต์ิ๊บ 

โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรมวัดภเูก็ต จ.น่าน จ านวน ๔ คน คอื 
• รางวัลรองชนะเลศิอนัดับที ่๑ การแขง่ขันหุน่ยนตก์ระโดด 

จ านวน ๑ คน 

๑. สามเณรอรญัชยั  ใจปิง 

• รางวัลรองชนะเลศิอนัดับที ่๓ การประกวดโครงงาน 

มัธยมศกึษาตอนปลาย จ านวน ๓ คน 

๑. สามเณรสทุธริาช ค าเทพ  
๒. สามเณรอทิธกิร ขัตวิงค ์
๓. สามเณรอรญัชยั ใจปิง 

โรงเรยีนนันทบรุวีทิยาพระปรยิัตธิรรม จ.น่าน จ านวน ๓ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนตน้ 

๑. สามเณรวสรุัตน์ แปงไชย  
๒. สามเณรเจษฎา ตรมีลู 
๓. สามเณรโจรธาร แซผ่่าน 

โรงเรยีนเกยีรตแิกว้วทิยา จ.ศรสีะเกษ จ านวน ๔ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญเงนิ การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนตน้ 

๑. สามเณรกันตธ์ภีพ อัตพงษ์ 
๒. สามเณรพงพัศ รักธญักรณ ์
๓. สามเณรวัชระ วงษ์ค า  
๔. สามเณรวรณัน พันธแ์กน่ 

โรงเรยีนเชยีงกลางปรยิัตศิกึษา จ.น่าน จ านวน ๒ คน คอื 
• รางวัลรองชนะเลศิอนัดับที ่๓ การประกวดโครงงาน 

มัธยมศกึษาตอนตน้ 

๑. สามเณรภวูนาท สทิธ ิ
๒. สามเณรฉัตรนิ มาจันทร ์

โรงเรยีนพุทธโกศัยวทิยา จ.แพร่ จ านวน ๓ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญทอง การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนตน้ 

๑. สามเณรสรุเดช กอนสัน 
๒. สามเณรณรงชยั ธรรมโหร 
๓. สามเณรณัฐพล จ่อแกว้ 

โรงเรยีนรอ้งแหยง่วทิยาคม จ.แพร่ จ านวน ๓ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญเงนิ การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนตน้ 

๑. สามเณรนวล ดวงแกว้ 
๒. สามเณรอชติพล ค าปัญจะ 
๓. สามเณรธนากร ชยัวงศ ์

โรงเรยีนวัดดอนมงคลสนัตสิขุวทิยา จ.น่าน จ านวน ๓ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญเงนิ การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนปลาย 

๑. สามเณรกติตพิงษ์ อนิต๊ะวชิยั 
๒. สามเณรวทัญญ ูสมภพิงษ์ 
๓. สามเณรคณศิร สขุทัน 

โรงเรยีนวัดบญุยนื จ.น่าน จ านวน ๓ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญเงนิ การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนตน้ 

๑. สามเณรภรูทิัต บญุณะสทิธิ ์
๒. สามเณรภวูเดช ขอทับกลาง 
๓. สามเณรอดสิรณ์ ศริโิส 

โรงเรยีนวัดปรางค ์จ.น่าน จ านวน ๓ คน คอื 

• รางวัลรองชนะเลศิอนัดับที ่๓ การประกวดโครงงาน 

มัธยมศกึษาตอนตน้ 

๑. สามเณรชนาภทัร ใจปิง 
๒. สามเณรรัชชนันท ์ขนัต ี
๓. สามเณรกรีดติ มบีญุ 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

โรงเรยีนโพธิศ์รวีทิยา จ.ศรสีะเกษ จ านวน ๓ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนตน้ 

๑. สามเณรชนะชยั บญุใส 
๒. สามเณรศภุกร พศิเพลนิ 
๓. สามเณรเอกราช งามศริ ิ

โรงเรยีนศรเีกษตรวทิยา จ.ศรสีะเกษ จ านวน ๖ คน คอื 
• รางวัลเหรยีญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนตน้  

๑. สามเณรประวรี ์ชวูงค ์
๒. สามเณรพุฒพิงค ์เรยีงสันเทยีะ 
๓. สามเณรนพพร พืน้พรม 
๔. สามเณรธนกฤ กติตพัินธ ์
๕. สามเณรวชริกร สขุส าอางค ์
๖. สามเณรอดศิร จันท า 

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหจ์ติตอ์ารฯี จ.ล าปาง จ านวน ๙ คน คอื 
• รางวัลรองชนะเลศิอนัดับที ่๓ การประกวดโครงงาน 

มัธยมศกึษาตอนปลาย จ านวน ๓ คน 

๑. นายชชูยั แสงชา้ง 
๒. นางสาวพชิญา จันทรแ์ดง 
๓. นางสาวณัฐวรา แซม่า้ 

• รางวัลเหรยีญเงนิ การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนปลาย 

จ านวน ๓ คน 

๑. นางสาววาสนา ปัญญาวรรณ ์
๒. นางสาวชนัญชดิา อว้นด ี
๓. นางสาวนุชนารถ ใหมค่ าหลา้ 

• รางวัลเหรยีญทอง การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนตน้ 

จ านวน ๓ คน 

๑. นายพรีะพล แซซ่ง้ 
๒. นายฉัตรชยั กวนิจรรยา 
๓. นางสาวกัลยวรรธน ์โรจนครีสิันต ิ

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๑ จ.แมฮ่อ่งสอน  จ านวน ๒ คน คอื 
• รางวัลเหรยีญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนปลาย 

๑. นางสาวจริาพร ลาดปาละ 
๒. นางสาววรรณดิา บชูาพุทธร 

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๔ จ.พะเยา จ านวน ๘ คน คอื  

• รางวัลเหรยีญทอง การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนปลาย 

จ านวน ๖ คน 

๑. นางสาวอารกีลุ บญุเทพ 
๒. นางสาวณัฐนันท ์จติมะโน  
๓. นายญาณกร แซจ๋่าว 
๔. นายชนิวัตร พรหมเทพ 
๕. นายธนุตย ์กงพลนนัท ์
๖. นายซอง แซฟ้่า 

• รางวัลรองชนะเลศิอันดับที ่๒ การแขง่ขันบมีวงจรพืน้ฐานไมบั่ดกร ี

จ านวน ๒ คน  

๑. นายวเิชยีร ลภีวัิฒน์วงศ ์
๒. นายสหชยั เลาสาร 

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๓๑ จ.เชยีงใหม ่จ านวน ๒ คน คอื 

• รางวัลรองชนะเลศิอันดับที ่๓ การแขง่ขันบมีวงจรพืน้ฐานไมบั่ดกร ี 

๑. เด็กหญงิพรทพิย ์แจ่มเจรญิพรด ารง 
๒. นางสาวฐติวิรรณ อรุณปิตชิยั 

โรงเรยีนบา้นนา "นายกพทิยากร" จ.นครนายก จ านวน ๖ คน คอื 

• รางวัลรองชนะเลศิอนัดับที ่๓ การแขง่ขันบมีวงจรพืน้ฐานไมบั่ดกร ี

จ านวน ๔ คน 

๑. นายชญานนท ์จริามานนท ์
๒. นางสาวสวติตา เปลีย่นศร ี
๓. นางสาวชลธชิา แกว้สวา่ง 
๔. นางสาวปรยีาพา สนิปร ุ

• รางวัลชมเชย การแขง่ขันบมีวงจรพืน้ฐานไมบั่ดกร ีจ านวน ๒ คน 

๑. นางสาวทพิวัลย ์ชาญวนชิชากลุ 
๒. นายพรีพัฒน์ อังกาทพิย ์

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๓๗ จ.กระบี ่จ านวน ๓ คน คอื 

• รางวัลรองชนะเลศิอนัดับที ่๒ การประกวดโครงงาน 

มัธยมศกึษาตอนตน้ 

๑. เด็กหญงิชาลสิา เหมนแกว้ 
๒. เด็กชายเอกฉัตร ออ่นรูท้ี ่
๓. นางสาวนัตยา แสงแกว้ 

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๕๑ จ.บรุรีัมย ์จ านวน ๒ คน คอื 

• รางวัลชมเชย การแขง่ขันหุน่ยนตท์างน ้า Canoeing 

๑. นางสาวสรุพีร วะด ี
๒. นางสาวปภานชิ เสอืจู 

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๕๓ จ.สกลนคร จ านวน ๖ คน คอื 
• รางวัลเหรยีญทอง การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนตน้ 

จ านวน ๓ คน 

๑. เด็กหญงิอภสิรา ศรมีกุดา 

๒. เด็กหญงิชลาทร พันทา 
๓. เด็กชายวฒุชิยั เฮอืงหลา้ 

• รางวัลเหรยีญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนปลาย 

จ านวน ๓ คน 

๑. นางสาวฐนชิา เป้ียมั่น 
๒. นางสาวทยากร กาค าผุย 
๓. นางสาวสดุารัตน์ เพยีรทอง 

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด จ านวน ๘ คน คอื 
• รางวัลชนะเลศิ การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนตน้ 

จ านวน ๓ คน 

๑. เด็กหญงิฟ้าสวย ศรใีสทอง 
๒. เด็กหญงิสกุญัญา สทุธคิ าภา 
๓. เด็กชายธนาเวทย ์บญุทองเถงิ 

• รางวัลรองชนะเลศิอนัดับที ่๑ การประกวดโครงงาน 

มัธยมศกึษาตอนปลาย จ านวน ๒ คน 

๑. นางสาวจันทกานต ์ไตรยวงศ ์
๒. นางสาวพวงผกา ผวิทอง 

• รางวัลเหรยีญเงนิ การประกวดโครงงาน รุ่นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

จ านวน ๓ คน 

๑. นายศักดา ดแีสง 
๒. นางสาวอรณชิ แสนเกิน้ 
๓. นางสาวกัญตกิา จรสัแผว้ 

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหพั์ทลงุ จ.พัทลงุ จ านวน ๓ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนตน้  

๑. นายโกสทิธิ ์แกนสังข ์
๒. เด็กชายพงษ์สทิธิ ์แทน่ดว้ง 
๓. เด็กชายสรุยิะ หนวดงาม 

โรงเรยีนสบเมยวทิยาคม จ.แมฮ่อ่งสอน จ านวน ๓ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญทองแดง การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนตน้ 

๑. นางสาวสภุัสสร มะลชิงั 
๒. นางสาวเสาวภา สนุทรยีวนา 
๓. นายศวินาท มลูข า 

โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพฯ จ านวน ๕ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญทองแดง การประกวดโครงงาน  

มัธยมศกึษาตอนปลาย จ านวน ๓ คน 

๑. นางสาวปาลนิี นพวงศ ์ณ อยธุยา 
๒. นางสาวณัฐธดิา จันทรต์ร ี
๓. นางสาวภัทรณิี สนิสวุรรณาภรณ์ 

• รางวัลชมเชย การแขง่ขันบมีวงจรพืน้ฐานไมบั่ดกร ีจ านวน ๒ คน 

๑. นางสาวกัลยรักษ์ เนียลเซ็น 
๒. นางสาวณัฐธดิา  จันทรต์ร ี

โรงเรยีนบากงพทิยา จ.ปัตตานี จ านวน ๓ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญทอง การประกวดโครงงาน มัธยมศกึษาตอนตน้ 

๑. เด็กชายซาฟารดิ มามะ 

๒. เด็กหญงิคอตนีะห ์สะมะแอ  

๓. เด็กหญงินูรอาซกีนี ลาเตะ 

๗. งานศลิปะหัตกรรมนักเรยีน ครัง้ที ่๖๙ จัดโดย สพฐ. (ปี ๒๕๖๒) 

โรงเรยีนนครนายกวทิยาคม จ.นครนายก จ านวน ๙ คน คอื  

• รางวัลเหรยีญทอง จ านวน ๒ คน 

๑. เด็กหญงิวรการ  สมนกึเจรญิสขุ 
๒. เด็กหญงิสริภัทร  โควนิ 

• รางวัลเหรยีญเงนิ จ านวน ๒ คน 

๑. เด็กหญงิณัฏฐวรรณ  สันตธิรารักษ์ 
๒. เด็กชายสริภพ  โรจน์สธุวัีฒน ์

• รางวัลเหรยีญทองแดง จ านวน ๕ คน 

๑. เด็กหญงิอณมิา  รัตนมนูจติ 
๒. เด็กหญงิอสิรยิา  องิอดุมนุกลู 
๓. เด็กหญงิเอกกมล  ชชีะวา 
๔. นายจรีพล  แข็งแรง 
๕. นายณภัทร  เพ็ชรนลิ 

โรงเรยีนองครกัษ์ จ.นครนายก จ านวน ๔ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญเงนิ จ านวน ๒ คน 

๑. เด็กชายนตินัินท ์ โกจันทร ์
๒. เด็กชายวชริายทุธ ์  โสพะบญุ 

• รางวัลเหรยีญทองแดง จ านวน ๒ คน 

๑. นายนนทพัทธ ์  มว่งสวัสดิ ์
๒. นายภาคภมู ิ  พระเจรญิ 

โรงเรยีนบา้นนา "นายกพทิยากร" จ.นครนายก จ านวน ๒๖ คน คอื 
• รางวัลเหรยีญทอง จ านวน ๓ คน 

๑. เด็กชายคณนิ  กสกิจิน าชยั 
๒. เด็กชายจริวัฒน์  ธนวฒุคิตวิรกลุ 
๓. เด็กชายเมธ ี มแีสง 

• รางวัลเหรยีญเงนิ จ านวน ๑๔ คน 

๑. เด็กหญงิจตรุพร  ทวทีรัพย ์



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

๒. เด็กหญงิจารุพร  ธนจุตพิร 
๓. เด็กหญงิฐานกิา  ร่างสม 
๔. นางสาวภัฑราณษิฐ ์ เทศเจรญิ 
๕. นายศริหริัณย ์ ด ารงธวัชเกษม 
๖. เด็กชายสเุทพ  ศรศร ี
๗. เด็กชายนพดล   เชยีงทอง 
๘. เด็กชายภวูชิญ ์ ชอ้นทอง 
๙. เด็กชายรัฐภมู ิ เรอืงอร่าม 
๑๐. เด็กชายสถาปัตย ์ เเฉ่งชา้ง 
๑๑. เด็กชายโชคณุพัฒน์  พูลสวัสดิ ์
๑๒. นายนันธวัฒ ิ หอมยิง่ 
๑๓. นายฟ้าสทีอง  น ้าทพิย ์
๑๔. นายภชูติ  เกตสุมบรูณ ์
๑๕. นายอภวิชิญ ์ ปาลกิา 

• รางวัลเหรยีญทองแดง จ านวน ๙ คน 

๑. นางสาวชลธชิา  แกว้สวา่ง 
๒. นายนันทวัฒน์  สขุเจรญิ 
๓. นางสาวปานไพรนิทร ์ ชาตวนชิ 
๔. นายณัฐวฒุ ิ พันธุศ์ริ ิ
๕. นายณัฐพล  ผลดก 
๖. นายวฒุภิัทร  ตะพานทอง 
๗. นายจริายสุ  ชสูขุ 
๘. นายณัฐวัฒน์  ดว้งเงนิ 
๙. นายสทุธพิงษ์  สขุหอม 

โรงเรยีนภัทรพทิยาจารย ์จ.นครนายก จ านวน ๒ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญเงนิ  

๑. นายพรสวรรค ์ อารวีงษ์ 
๒. นายสหรัถ   บดุดา 

โรงเรยีนปากพลวีทิยาคาร จ.นครนายก จ านวน ๔ คน คอื 
• รางวัลเหรยีญเงนิ จ านวน ๒ คน 

๑. เด็กหญงิปิโยรส  ทับรุ่ง 
๒. เด็กหญงิพนดิา  ธปูเงนิ 

• รางวัลเหรยีญทองแดง จ านวน ๒ คน 

๑. นายบรูพา  ฉัตรพัชรภญิโญ 
๒. นายวัชรพล  จติรนอ้ม 

โรงเรยีนอบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย จ.นครนายก  
จ านวน ๒ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญทองแดง  

๑. นางสาวบญุพทิัคษ์  วงษ์ยาแดง 
๒. นางสาวพัชราภา  แสงชมภ ู

โรงเรยีนราชนีิ กรุงเทพฯ จ านวน ๓ คน คอื 
• รางวัลเหรยีญทอง 

๑. นางสาวกัลยรักษ์  เนียลเซ็น 
๒. นางสาวณัฐธดิา  จันทรต์ร ี
๓. นางสาวอสิรยี ์ เลศิสทุธผิล 

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๔๖ จ.ชยันาท จ านวน ๒ คน คอื 
• รางวัลเหรยีญทองแดง 

๑. นางสาวณัฐธดิา  จันทรัตน ์
๒. นายภวูเดช  แสนโซง้ 

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๘ จ.ยโสธร จ านวน ๒ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญเงนิ 

๑. นายกติตกิวนิ  กลุกฤตโรจน ์
๒. นางสาวณัฐรัตน์   ประสมสู ่

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด จ านวน ๒ คน คอื 
• รางวัลเหรยีญเงนิ 

๑. นางสาวจันทกานต ์ ไตรยวงค ์
๒. นางสาวพวงผกา  ผวิทอง 

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๙ จ.ศรสีะเกษ จ านวน ๒ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญทอง 

๑. นายอดพิงษ์  พลเมอืง 
๒. นายอภชิาต ิ  ยอดแสง 

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๕๕ จ.ตาก จ านวน ๙ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญทองแดง 

๑. นางสาวกชกร  สตูพัินธส์กลุ 
๒. นายชาตชิาย  แซก่อื 
๓. นายเดน่ชยั  กรนิครี ี
๔. เด็กหญงิกันตพร  แซว่า่ง 
๕. นางสาวสภุาพร  แซม่า้ 
๖. นางสาวภวูนดิา  รัศมนีอ้ย 
๗. นางสาวสธุนิี  เงนิด ี
๘. เด็กชายกลุวัฒน์  แซเ่ถา้ 
๙. เด็กชายสมหวัง  แซก่อื 

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๕๖ จ.น่าน จ านวน ๖ คน คอื 
• รางวัลเหรยีญทอง 

๑. นายชนิกร  สกลุวรภัทร 

๒. นายวทัญญ ู พรมรกัษา 
๓. นายศักดิน์นท ์ ช านาญกจิการงาน 
๔. นายไตรภพ  มเีรยีง 
๕. เด็กหญงิณชิา  แซล่ ี
๖. เด็กหญงิสวุนันท ์ แซเ่ฮอ้ 

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๓๔ จ.แมฮ่อ่งสอน จ านวน ๒ คน คอื 
• รางวัลเหรยีญเงนิ 

๑. เด็กชายจริายทุธ  อยา่งจัง 
๒. เด็กชายสมรกัษ์  วรีาจรรณ ์

โรงเรยีนขนุยวมวทิยา จ.แมฮ่อ่งสอน จ านวน ๗ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญทอง จ านวน ๒ คน 

๑. นางสาวเบญจวรรณ  อมรศักดิส์วัสดิ ์
๒. นายกติตชิาต ิ สอาดจติต ์

• รางวัลเหรยีญเงนิ จ านวน ๓ คน 

๑. เด็กชายจุลจักร  อภธิรรมมา 
๒. เด็กชายบรรลอืศักดิ ์ ค าเขยีว 
๓. เด็กชายศภุณัฐ  โกง่สายเงนิ 

• รางวัลเหรยีญทองแดง จ านวน ๒ คน 

๑. เด็กชายณฐนนท ์ มงคลมณีเนตร 
๒. เด็กชายเจรญิพงศ ์ ไหวด ี

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหจ์ติตอ์าร ีจ.ล าปาง จ านวน ๔ คน คอื 
• รางวัลเหรยีญทอง 

๑. เด็กหญงิทัฐดวง  กันทะวงค ์
๒. นายรักษ์ฐพงษ์  ค ากอ้น 
๓. เด็กชายวภิาส  พศิวงค ์
๔. นายอธวัิฒน์  แซล่ ี

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหพั์ทลงุ จ.พัทลงุ จ านวน ๓ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญทอง 

๑. นางสาวจันทกานต ์ บญุณากร 
๒. นายพงษ์สทิธิ ์ แทน่ดว้ง 
๓. นายโกสทิธิ ์ แกนสงัข ์

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหน์ราธวิาส  จ.นราธวิาส จ านวน ๕ คน คอื 

• รางวัลเหรยีญเงนิ 

๑. เด็กชายธรีภทัร ์ ไชยเกต ุ
๒. นายวัชรัตน์  ทองราช 
๓. นายวรเมธ  แสนสดุ 
๔. เด็กชายสมทิธิ ์ ประยงคแ์ยม้ 
๕. เด็กหญงิสมุติตา  ประเสรฐิศร ี

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๓๗ จ.กระบี ่จ านวน ๒ คนคอื 

• รางวัลเหรยีญทอง 

๑. เด็กชายปธานนิ  สขุศรเีพ็ง 

๒. เด็กชายพลพล   ทองปราง 


