
การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

๔.๑.๑.๒    โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเลก็ทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(ผู้ถวายรายงาน: นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล)  

๑. ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากมูลนิธิฯ ด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่
โรงเรียนในโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดท าโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการท าโครงงาน อันเป็นทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ ได้แก่ คิดอย่างเป็นระบบ คิดเป็นแก้ไขเป็น ท างานกับผู้อื่นได้ ตลอดจน
ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมน าเสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ในโควตาพิเศษ 

๒. กลุ่มเป้าหมาย  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๗๐ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนในโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) จ านวน ๓๑ แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ านวน ๒๕ แห่ง 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน ๔ แห่ง และโรงเรียนใน จ.แม่ฮ่องสอน จ านวน ๑๐ แห่ง ดังนี ้

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

๒๕๕๐ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จ.จันทบุร ี โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก 
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก 
โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จ.นครนายก 
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.อ านาจเจรญิ  

กลุ่มสาม :  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ภาคเหนือ  
(๑๕ โรงเรียน) 

๒๕๕๔ โรงเรียนเชียงกลางปริยตัิศึกษา จ.น่าน โรงเรียนวดับุญยืน จ.น่าน 
โรงเรียนวดัน ้าไคร้นันทชัยศึกษา จ.น่าน  โรงเรียนวดัปรางค์ จ.น่าน 
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม จ.น่าน โรงเรียนวดัเมืองราม จ.น่าน 
โรงเรียนวดัดอนมงคลสันติสุขวิทยา 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.ล าปาง 

กลุ่มสี่ : 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
(๙ โรงเรยีน) 

๒๕๕๙ โรงเรียนวดับ้านโนนคณู จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 
โรงเรียนวดัสระก าแพงใหญ่ จ.ศรสีะเกษ โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ 
โรงเรียนกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ 
โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จ.ศรีสะเกษ 
โรงเรียนวดัประชานิมิตโสภติธรรมภาณ จ.ศรีสะเกษ 
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กลุ่มโรงเรียน ปีท่ีเข้าร่วม รายชื่อโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

กลุ่มห้า : 
โรงเรียน ทสรช. 
ภาคเหนือ (๑๓ โรงเรียน) 

๒๕๕๙ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ.ล าปาง โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จ.แพร่ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จ.เชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จ.ตาก 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จ.เพชรบูรณ ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.นา่น 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม ่จ.เชียงใหม่  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จ.แม่ฮ่องสอน  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จ.แม่ฮ่องสอน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จ.พิษณุโลก 

กลุ่มหก : 
โรงเรียน ทสรช. ภาคใต ้
(๖ โรงเรยีน) 

๒๕๕๙ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จ.พทัลุง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จ.ชุมพร 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จ.นราธิวาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ.กระบี ่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จ.นครศรีธรรมราช  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหส์ุราษฎ์รธานี จ.สุราษฎ์รธานี  

กลุ่มเจด็ :  
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม (๔ โรงเรียน) 

๒๕๕๙ โรงเรียนสมบรูณศ์าสตร์ จ.ยะลา โรงเรียนบากงพิทยา จ.ปัตตาน ี  
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี โรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส 

กลุ่มแปด :  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ภาคกลาง (๑ โรงเรยีน) 

๒๕๖๐ โรงเรียนวดัไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุร ี  

กลุ่มเก้า : 
โรงเรียนใน จ.แม่ฮ่องสอน 
(๑๐ โรงเรียน) 

๒๕๖๔ โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แมฮ่่องสอน โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แมฮ่่องสอน 
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนสังวาลวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน 
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรณุสิกข์ จ.แมฮ่่องสอน โรงเรียนเฉลมิรัชวิทยาคม จ.แมฮ่่องสอน 
โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮ่่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอปุถัมภ์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ จ.แม่ฮ่องสอน 
โรงเรียนแม่สะเรยีง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว การสร้างชิ้นงาน ๓ มิติ และ Internet of Things 
 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะเรียนรู้พื้นฐาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านชุดควบคุม (เช่น KidBright, GoGo Board, Raspberry Pi, Arduino)  
เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น มอเตอร์, เซ็นเซอร์ เป็นต้น) นักเรียนจะได้คิดหัวข้อโครงงานสิ่งประดิษฐ์/
โครงงานคอมพิวเตอร์ของตนเอง แล้วสร้างช้ินงาน จากนั้นส่งเสริมให้นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอในเวทีต่าง ๆ ต่อไป 
 กิจกรรมการเรียนรู้สร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D-Printer เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ออกแบบชิ้นงานของตนเองใน 
เครื ่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ ๒ มิติ/๓ มิติ แล้วสามารถสั่งพิมพ์ออกเป็นรูปร่างด้วย 3D-Printer ได้ ในการท าชิ ้นงาน
สิ่งประดิษฐ์ บางครั้งชิ้นงานบางส่วนมีความเฉพาะเจาะจง ไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด หรือมีขนาดไม่เหมาะสม เช่น น๊อต 
ฟันเฟือง ใบพัด อะไหล่ ดังนั้น 3D-Printer จึงมาช่วยสนับสนุนการท าช้ินงานของนักเรียนได้ 
 กิจกรรม Internet of Things (IoT) เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะเรียนรู้ “อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง” อุปกรณ์ต่าง ๆ ถูก
เชื่อมโยงสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท าให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน 
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มูลนิธิฯ ร่วมกับนักวิชาการ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสามารถแบ่งกิจกรรมการด าเนินงานออกเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี ้

๓.๑   การจัดกิจกรรมอบรมเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ 
มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนกลุ ่มด้อยโอกาสจากกลุ่มโรงเรียนภายใต้การ

ด าเนินงานของมูลนิธิฯ ให้มีความรู้และทักษะที่เป็นก าลังเป็นท่ีสนใจในปัจจุบัน  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้ด าเนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่ครูและนักเรียน ดังนี้ 

• การอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “Smart Agriculture เกษตรกรรมอัจฉริยะ” ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ เพื่อให้ความรู้ แรงบันดาลใจ และทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ -
คณิต ในด้านที่เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ และสนับสนุนให้นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้คิด
สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
ของชุมชนได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร
อบรมให้ความรู้ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๖๔๖ รูป (ครู ๓๑๘ คน, นักเรียน ๓๒๘ คน) จากโรงเรียน
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนในโครงการ ทสรช. จ านวน ๑๐๓ แห่ง 

• การอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “GLOBE : สร้างสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ” ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ อาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็น
วิทยากรอบรมให้ความรู้ และมีคณะครูและนักเรียเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๒๓๐ รูป (ครู ๑๑๘ คน, นักเรียน ๑๑๒ คน) จาก
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนในโครงการ ทสรช. จ านวน ๙๗ แห่ง 

๓.๒   การจัดกิจกรรมพัฒนาครู 
สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิฯ ได้น า “กิจกรรมพัฒนาครู” ภายใต้“โครงการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐” ที่ด าเนินงานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และกลุ่มโรงเรียนแกนน าของ สพฐ. ไปจัดท าเป็นข้อเสนอ “โครงการ
พัฒนาครูและเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Technology) กับการเรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative 
Learning) จากการสร้างสรรค์นวัตกรรม IoT (Internet of Things)” เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (สดช.) และได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเงิน ๓ ,๐๑๔,๒๕๐ บาท 
(สามล้านหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๔)  

 
เพื่อให้นกัเรียนได้เรยีนรู้สร้างโครงงานวทิยาศาสตร์ทีเ่นน้วิศวกรรม 
ฝึกทกัษะให้นกัเรียนคิดอย่างเป็นระบบ คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น ท างานกับผู้อืน่ได้ 
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 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการเรียน
การสอน วิทยาการค านวณด้วย KidBright - IoT” (ด้วยกระบวนการ Online) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาครูและเยาวชนกลุ่ม
ด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) กับการเรียนรู ้แบบร่วมกัน (Collaborative Learning) จากการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม IoT (Internet of Things) วันท่ีจัดกิจกรรม จ านวน ๒ รุ่น ดังน้ี  

รุ่นที่ ๑  วันอาทิตยที่ ๑๘ – วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
รุ่นที่ ๒  วันศุกร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการ Online ระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ วัน จะแบ่งกลุ่มผู้เข้า

อบรมออกเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๘๐ คน โดยมีคณะวิทยากรให้ค าปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรม และด าเนินกิจกรรม การท า
โครงงาน การแข่งขันเก็บคะแนนต่าง ๆ ตามที่ออกแบบไว้ จ านวน ๔ กิจกรรม ดังนี ้

กิจกรรม ๑ : กิจกรรมการเรียนรู้ภาคภาคทฤษฎี และภาคการทดลองลงมือท า เป็นกิจกรรมที่ครูและ
นักเรียนจะเรียนรู้พื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (โค้ดดิ้ง) ผ่านบอร์ด KidBright เพื่อ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น มอเตอร์, เซ็นเซอร์ เป็นต้น) ตั้งแต่ การวัดอุณหภูมิ แสง สี เสียง ความเร็ว 
ความเร่ง การวดัเวลา สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เนื้อหากิจกรรม ได้แก่ 

• โค้ดดิ้ง : พื้นฐานการโค้ดดิ้งแบบชุดค าสั่งบล็อก เงื่อนไข ลูป อินพุต การเช่ือมต่อเซนเซอร์ ชุดขยาย
เชื่อมต่อ การแสดงผล เซนเซอร์แบบต่าง ๆ การเช่ือมต่อ อนาล็อก ดิจิทัล 

• พลังงานความร้อน : อุณหภูมิ การวัด หน่วย การค านวณและแปลงหน่วยของอุณหภูมิ พลังงานความรอ้น 

• แสง ส ีการเห็น : ธรรมชาติของแสง ความเข้มแสง ส ีแม่สี การผสมสี การเห็น 

• เสียง ความดัง : คลื่นเสยีง ความถี ่เสียงแหลม เสยีงทุ้ม ความดัง พลงังานเสียง เสียงดนตรี เพลง จังหวะ 

• กลศาสตร์ การเคลื่อนที่ : ความเรง่ ความเร็ว การสั่น 

• แม่เหล็ก : สนามแมเ่หล็ก ขั้วแมเ่หล็ก เข็มทิศ การก าหนดทิศ 
กิจกรรม ๒ : ฝึกปฏิบัติและท าโครงงานจาก KidBright การเขียนโค้ด เป็นกิจกรรมที่ครูและนักเรียนจะได้

เรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และคณิตศาสตรผ์่านการท าโครงงาน โดยสามารถประยุกต์ดา้นคณติศาสตรแ์ละฟิสิกสต์่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อน ด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรม และการท างานเชิงระบบ  

กิจกรรม ๓ : การจัดท าโครงงาน IoT จาก KidBright และการน าเสนอผลงาน เป็นกิจกรรมที่ครูและ
นักเรียนจะได้ออกแบบกิจกรรมเรียนรู้วิทยาการค านวณที่บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์และ /หรือคณิตศาสตร์ โดยเป็น
โครงงานที่ใช้ IoT เป็นฐานด้วยบอร์ด KidBright ที่เน้นกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) ระหว่างครูและนักเรียน 

กิจกรรม ๔ : กิจกรรมเพื่อเสริมทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่ครูและ
นักเรียนจะได้ออกแบบและสร้างโมเดลของตนเองจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่แทรกอยู่ในการอบรมในแต่ละหัวข้อเนื้อหากิจกรรมได้แก่ 
การประกอบเป็นหุ่นยนต์ล้อเลื่อนแบบง่ายหรือการท าโครงงาน การเชื่อมต่อ การควบคุม แบบต่าง ๆ  และการสร้างโมเดล
โครงงานแบบง่ายโดยใช้วัสดุที่หาได้ 

๓.๓   กิจกรรมพัฒนานักเรียน (ค่ายสมองกลฝังตัว และค่ายอิคคิวซัง) 
มูลนิธิฯ ได้เชิญนักวิชาการและหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว 

การสร้างช้ินงาน ๓ มิติ และ Internet of Things ให้แก่นักเรียนและสามเณร โดยจัดกิจกรรม ๓ ค่ายต่อเนื่อง แล้วให้นักเรียน
จัดท าข้อเสนอเพื่อขอรับทุนท าโครงงาน แล้วจัดให้มีกิจกรรม Show&Share เพื่อให้นักเรียนและสามเณรได้น าเสนอผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นวิศวกรรมของตนเองเป็นประจ าทุกปี ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมน าเสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ 
โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควตาพิเศษ หรือวิธีรับตรง 
  



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

 

ตารางแสดงข้อมูลนักวิชาการและมหาวิทยาลยัเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ค่าย นักวิชาการ/มหาวิทยาลัยเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ปีท่ีเข้าร่วม 
ค่ายอิคคิวซัง  
โรงเรียนวดัไผ่ด า 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  
โดย ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

โรงเรียนวดัไผ่ด า  ๑ แห่ง ๒๕๖๐ 

ค่ายอิคคิวซัง 
ภาคเหนือ 

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

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคเหนอื ๑๕ แห่ง ๒๕๕๔ 

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

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โรงเรียน ทสรช. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

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 

ตารางแสดงกิจกรรมการเรียนรู้ที่ด าเนินงานพัฒนาให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ค่าย กิจกรรมพัฒนา เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา 

 
เรียนรูต้่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์

สมองกลฝังตัว 
มัธยม ๑ – ๓ 

สมองกลฝังตัว 
มัธยม ๔ – ๖ 

3D-Printing 
 

ค่าย ๑ หุ่นยนต์ 
BEAM* 

เขียนโปรแกรมแบบ 
Block บน KidBright 

เขียนโปรแกรมแบบ  
AI พื้นฐาน/Chat Bot in 

Scratch/KidBright  
และการใช้งาน Sensor 

เรียนรู้การสร้าง 
ช้ินงาน ๓ มิติ 

   
 

   
 

 
ค่าย ๒ หุ่นยนต์ BEAM* 

ผสมบอร์ด 
KidBright 

เขียนโปรแกรมแบบ 
Block บน KidBright 
และการใช้งาน Sensor 

เขียนโปรแกรมแบบ Block 
บน KidBright เชื่อมต่อ 

NETPIE  

หุ่นยนต์ไต่ราว
(มอเตอร์/การ

ออกแบบแขนกล) 
ค่าย ๓ สร้างผลงานของตนเอง - สิ่งประดษิฐ์สมองกลฝังตัวที่เช่ือมต่อ IoT 

มีชิ้นส่วน ๓ มิติ สร้างจาก 3D-printer  
และน าเสนอผลงานในงาน Show & Share  

ลิฟต ์
(มอเตอร์, 
Arduino) 

 

หมายเหต ุ * หุ่นยนต์ BEAM (Biology, Electronics, Aesthetics, Mechanics) เป็นหุ่นยนต์อยา่งง่ายที่สร้างจากสวิทช์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐาน (เช่น วงจรเปรียบเทียบ)  โดยไม่ใชก้ารเขียนโปรแกรม หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ใด ๆ   

 
  

นร.เข้าร่วมเวทีต่าง ๆ 

ค่าย ๓  
สมองกล/ 
อิคคิวซัง 
(Online) 

ค่าย ๒  
สมองกล/
อิคคิวซัง 
(Online) 

เวทีน าเสนอ 
Show&Share 

2021  
(Online) 

นักเรียนเข้า
มหาวิทยาลัย
โควตาพิเศษ 

 

-PIM  -จุฬาฯ 
-มทร.ธัญบุร ี
-ม.สงขลา 
-ม.เชียงใหม่ 

ค่าย ๓  
สมองกล/ 
อิคคิวซัง 
(Online) 

ค่าย ๑  
สมองกล/
อิคคิวซัง 
(Online) 

Smart Agriculture 
เกษตรกรรมอัจฉริยะ 
(เฉพาะภาคเหนือ) 

ค่าย ๒  
สมองกล/
อิคคิวซัง 
(Online) 

ค่าย ๑  
สมองกล/
อิคคิวซัง 
(Online) 

นร.ท าข้อเสนอโครงการ /
สนับสนุนทุนท าโครงงาน 

Smart Agriculture 
เกษตรกรรมอัจฉริยะ 
(เฉพาะภาคเหนือ) 

เวทีน าเสนอ 
Show&Share 

2022  
(Onsite) 

นร.ท าข้อเสนอโครงการ /สนับสนุน
ทุนท าโครงงาน 

นักเรียนเข้า
มหาวิทยาลัย
โควตาพิเศษ 

 

-PIM   
-จุฬาฯ 
-มทร.ธัญบุร ี
-ม.สงขลา 
-ม.เชียงใหม่ นร.เข้าร่วมเวทีต่าง ๆ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (พ.ค. ๒๕๖๔ – เม.ย. ๒๕๖๕) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (พ.ค. ๒๕๖๕ – เม.ย. ๒๕๖๖) 

KidBright อิเล็กทรอนิกส ์



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ร่วมกับนักวิชาการ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัด
ค่ายอิคคิวซัง/ค่ายสมองกลฝังตัว จ านวน ๑๓ ครั้งใน ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวนทั้งสิ้น ๗๕๔ รูป/คน 
ประกอบด้วย นักเรียน ๖๒๗ รูป/คน และครู ๑๒๗ รูป/คน จาก ๗๐ โรงเรียน รายละเอียด ดังนี ้

๓.๓.๑  ค่ายอิคคิวซัง – โรงเรียนวัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา จ.สงิห์บุรี 
มูลนิธิฯ ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมมือกันในการด าเนินงาน “โครงการพัฒนา
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (โรงเรียนวัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียน
เครือข่าย)” เพื่อด าเนินกิจกรรมพัฒนาสามเณรของโรงเรียนวัดไผ่ด า ให้มีความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรมและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะพิจารณา
สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและสามเณรที่มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้เกณฑ์พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยฯ และคุณสมบัติของนักเรียน  

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีครูและสามเณรจากโรงเรียนวัดไผ่ด าแผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี  เข้าร่วม
อบรมทั้งสิ้น ๑๘๓ รูป/คน (ปีละ ๓๐ - ๔๐ รูป/คน) และสามเณรได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการท าโครงงานจ านวน ๓๕ โครงงาน 
(ประมาณปีละ ๗ โครงงาน) 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ สวทช. และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา  
จ.สิงห์บุรี จ านวน ๓ กิจกรรม ดังนี ้

• ค่ายอิคคิวซัง  ด าเนินการกิจกรรมจ านวน ๓ ค่าย ต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ครูและสามเณร ให้มีความสามารถในด้านการท าโครงงานประเภท
สิ่งประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น ๓๓ รูป/คน (นับไม่ซ ้า) ประกอบด้วย สามเณร 
๓๐ รูป, ครู ๓ คน จากโรงเรียนวัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา 

• กิจกรรมชุมนุมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ Fabrication Lab  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ จัดการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ ๔๕ นาท ีให้แก่สามเณรที่สนใจเข้า
ร่วมชุมนุม จ านวน ๑๗ รูป มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม 
เสริมสร้าง และปลูกฝังแนวคิดมุ่งพัฒนาสามเณรสู่การเป็นนวัตกร และฝึกฝนให้เกิดทักษะในการสังเกตุ  
การคิด การหาข้อมูล ในการแก้ไขปัญหา  

• กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ จัดการเร ียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี ส ัปดาห์ละ ๙๐ นาที ให้แก่สามเณรระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๒๔ รูป โดยบูรณาการศาสตร์ STEM กับการประยุกต์ในรูปแบบของออนไซต์ 
และเน้นการเรียนรู้แบบบรรยายพร้อมท ากิจกรรมควบคู่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางโปรแกรม Zoom 
โดยคุณครูของทางโรงเรียนเป็นผู้ประสานงานทางไกล เนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน ได้แก่ ทฤษฎีเซต ระบบ
จ านวนจริง และการประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์  

จากการด าเนินงานของทั้ง ๓ กิจกรรม พบว่า สามเณรนักเรียน ให้ความสนใจและติดตามงานอยู่ในเกณฑ์ดี 
(พิจารณาจากบันทึกการส่งงานของนักเรียน) ด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนอยู่ระหว่างการสอบปลายภาคเรียน แต่ภาพรวมความเข้าใจ
และเจตคติทางด้านคณิตศาสตร์ของสามเณร อยู่ในเกณฑ์ ดี (พิจารณาจากการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ การส่งงาน และการทดสอบย่อย
ในห้องเรียน สามเณรได้ดี) ปัญหาที่พบ ได้แก่ การเรียนทางไกลท าให้สามเณรนักเรียนอาจตามเนื้อหาไม่ทัน และไม่เข้าใจโจทย์ จึง
ควรมีคุณครูให้ค าแนะน าเพิ่มเติม และได้ข้อเสนอพร้อมจัดท าโครงงานจ านวนทั้งสิ้น ๕ โครงงาน 
  



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

๓.๓.๒  ค่ายอิคคิวซัง – โรงเรียนพระปริยัติธรรมภาคเหนือ (๑๕ แห่ง) 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด าเนิน “โครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (ภาคเหนือ)” โดยมี ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักวิชาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แกส่ามเณร และ ดร.กิติศักดิ์ เกิดโต 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงพื้นทีต่ิดตามช่วยเหลือ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๔ มีครูและสามเณรจากโรงเรียน 
พระปริยัติธรรมใน ๕ จังหวัด (ภาคเหนือ)  เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๗๕๕ รูป/คน (ปีละ ๗๐ - ๘๐ รูป/คน) และสามเณรได้รับอนุมัติ
ทุนสนับสนุนการท าโครงงานจ านวน ๑๔๑ โครงงาน (ประมาณปีละ ๑๘ โครงงาน) 

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ สวทช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จัดค่ายอิคคิวซัง (ในรูปแบบออนไลน์) จ านวน ๒ ครั ้ง โดยมีผู ้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ ้น ๑๐๒ คน (นับไม่ซ ้า) 
ประกอบด้วย สามเณร ๗๘ รูป, ครู ๒๔ คน/รูป (๑๕ โรงเรียน)  

๓.๓.๓  ค่ายสมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติ – โรงเรียน ทสรช. (๒๔ แหง่), โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ 
(๙ แห่ง) และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (๔ แห่ง) 

เมื ่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เชิญนายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให ้แก่กล ุ ่มนักเร ียนจากโรงเร ียน ทสรช. ในจังหวัดนครนายก ก่อนขยายไปยังโรงเร ียน ทสรช. ในภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาได้เชิญ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
นักวิชาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

ต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทีเ่ป็น “เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชด าริ” 
เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัวและสร้างช้ินงาน ๓ มิติให้แก่กลุ่มโรงเรียนในโครงการฯ จ านวน ๔๔ แห่ง 
ประกอบด้วย  โรงเรียน ทสรช. (๓๑ แห่ง), โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ (๙ แห่ง) และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม (๔ แห่ง)  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ สวทช. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดค่ายสมองกลฝังตัว 
และสร้างช้ินงาน ๓ มิติ (ในรูปแบบออนไลน์) จ านวน ๘ ครั้ง (๓ ค่ายต่อเนื่อง, ๔ ภูมิภาค) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นับไม่ซ ้า) 
จ านวน ๖๑๙ คน (นักเรียน ๕๑๙ คน, ครู ๑๐๐ คน) จาก ๔๔ โรงเรียน ประกอบด้วย  

(๑) กลุ่มโรงเรียน ทสรช. มีผูเ้ข้าอบรมจ านวน ๔๐๒ คน (นักเรียน ๓๓๑ คน, ครู ๗๑ คน) จาก ๒๔ โรงเรียน 
(๒) กลุ่มโรงเรียนพระปรยิัติธรรม จ.ศรสีะเกษ มผีูเ้ข้าอบรม ๑๖๔ คน (นักเรียน ๑๔๐ คน, ครู ๒๔ คน) จาก ๙ โรงเรียน 
(๓) กลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีผู้เข้าอบรม ๕๓ คน (นักเรียน ๔๘ คน, ครู ๕ คน) จาก ๔ โรงเรียน 

๔. งาน Show&Share : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 
จากค่ายสมองกลฝังตัวหรือค่ายอิคคิวซัง (ค่ายต่อเนื่อง ๓ ค่าย) นักเรียนและสามเณรจะได้จัดท าข้อเสนอโครงงาน 

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนท าโครงงาน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ร่วมกับ สวทช. จัดให้มีงาน Show&Share : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว เป็น
ประจ าทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนและสามเณร ได้น าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งาน Show&Share 2021 : สิ ่งประดิษฐสมองกลฝังตัว (Online) เนื ่องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙  
จึงเลื ่อนมาจัดกิจกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจัดขึ ้นเมื ่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๒๖๔ คน  
จากสถานศึกษา ๔๔ แห่ง ประกอบด้วย โรงเร ียน ทสรช. (ครู-นักเร ียน ๑๑๔ คน, ๑๙ แห่ง), โรงเร ียนพระปริย ัต ิธรรม  
(ครู-สามเณร ๔๒ รูป/คน, ๗ แห่ง), โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ครู-นักเรียน ๒๔ คน, ๔ แห่ง), โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(ครู-นักเรียน ๔๒ คน, ๗ แห่ง), และโรงเรียนอื่น ๆ (ครู-นักเรียน ๔๒ คน, ๗ แห่ง), เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนที่ได้รางวัลมี
รายละเอียด ดังนี ้



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

รางวัล โครงงาน โรงเรียน 
รางวัลชนะเลิศ โครงงานหุ่นยนต์ขนส่งทางการแพทย ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จ.นราธิวาส 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงงานอุปกรณ์อบสมุนไพรแห้งส าหรับธุรกิจ

แบบกึ่งอัตโนมัติ  
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”  
จ.แม่ฮ่องสอน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โครงงานระบบให้ปุ๋ยและน ้าอัตโนมัติ  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน 
รางวัลชมเชย โครงงานรถไฟฟ้าอัจฉริยะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ.ล าปาง 
จ านวน ๓ รางวัล โครงงานเรื่องฟาร์มผักอินทรีย์อัจฉริยะระบบปิด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร 
 โครงงานระบบตรวจวัดอุณหภูมิไร้สัมผัสและเช็ค

ช่ือเข้าช้ันเรียนอัตโนมัติด้วยการตรวจจับใบหน้า 
โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน 

 

๕. ทุนสนับสนนุการท าโครงงาน 
มูลนิธิฯ ได้ด าเนิน “กิจกรรมสนับสนุนทุนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ” 

โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มสนับสนุนทุนการท าโครงงานให้แก่สามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ได้ขยายการสนับสนุนทุนท าโครงงานให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ ทสรช. และนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม  โดยในป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๔ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนับสนุนทุนท าโครงงานให้แก่
นักเรียนและสามเณร จ านวน ๖๑๓ โครงงาน เป็นเงิน ๓,๑๕๓,๓๔๔ บาท รายละเอียด  

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีหน่วยงานร่วมสนับสนุนงบประมาณท าโครงงานให้แก่นักเรียนและสามเณร จ านวน ๓ หน่วยงาน  
เป็นเงินปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี ้

ปีการศึกษา เงินสนับสนุนทุนท าโครงงาน (บาท) จ านวน 
โรงเรียนกวดวิชา วี 
บาย เดอะเบรน 

มูลนิธิเพ่ือการศึกษา
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

โครงงานท่ี
สนับสนุน 

๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ๑,๔๘๘,๘๗๗ - - ๓๑๗ 
๒๕๖๒ (พ.ค.๖๒-เม.ย.๖๓) ๒๙๓,๕๖๒ - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๘ 
๒๕๖๓ (พ.ค.๖๓-เม.ย.๖๔) ๑๙๔,๒๙๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๔๘ 
๒๕๖๔ (พ.ค.๖๔-เม.ย.๖๕) ได้รับการสนบัสนุนจากกองทุนพฒันาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

จ านวน ๓๗๘,๔๐๐ บาท 
๔๐ 

๒๕๖๕ (พ.ค.๖๕-เม.ย.๖๖) ๒๒๓,๒๖๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - 
๒๕๖๖ (พ.ค.๖๖-เม.ย.๖๗) - ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - 
๒๕๖๗ (พ.ค.๖๗-เม.ย.๖๘) - - ๒๘๐,๕๕๓ - 

รวมทั้งสิ้น ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๕๕๓ ๖๑๓ 
หมายเหตุ:  (๑) โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน  สนับสนุนปีละ ๓๐๐,๐๐ บาท โดยปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สนับสนุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  

และในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ของดให้การสนับสนุน เนื่องจากสถานะการณ์โควิด-๑๙  
 (๒) มูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (C&C) สนับสนุนทุน ๕๐๐,๐๐ บาท แบ่งเป็น ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

และปี ๒๕๖๕ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) งบสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) แบ่งใช้จ่ายจ านวน ๕ ปี ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๖. ผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมเวทีระดับประเทศ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๔  
นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการฯ มีผลงานเข้าร่วมเวทีวิชาการระดับภาคและระดับประเทศตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – 

๒๕๖๔ มีจ านวนรวมทัง้สิ้น ๘๗๔ คน จาก ๕๗ โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ) โดยเข้าร่วมเวที
ระดับภาคและระดับประเทศต่าง ๆ อาทิ ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก  
(สอวน.), ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
(NSC) สวทช., โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ (JSTP) สวทช. เป็นต้น  



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

ทั้งนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลงานการเข้าร่วมเวทีวิชาการลดลงเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ท าให้การจัดเวทกีาร
ประกวดที่โรงเรียนเคยส่งเข้าร่วมงดการจัดกิจกรรม โดยมีนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมเวทีวิชาการ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๑  คน จาก ๒ 
โรงเรียน รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้ 

๑) นางสาวสุนันทา  แจ่มผล  และนางสาวธิดา  ยันตะพันธ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ ประจ าปี 
๒๕๖๔  จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระหวา่งวันท่ี ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๒) นางสาวธัญชนก บุพศิริ, นางสาวฐิติกานต์ วงษ์หมอก และนางสาวชนัญชิดา ทิพย์ศรี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านช่วยงานในการ
ประกอบอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ โครงงานอาชีพและ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ จ.สกลนคร 

๓) นางสาวกัณญาภัค  สิทธิโชติ นางสาวสิรินทรา  ภูแช่มโชติ และนางสาวรุ่งอรุณ  น้อยอ ามาตย์ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๕๓ จ.สกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ช่วยงานในการประกอบอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงาน
อาชีพและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ จ.สกลนคร 

๔) สามเณรกรกฤต ชูฤกษ์  สามเณรพีรพล วงศ์ราษฎร์  และสามเณรสิทธิชัย ท้วมเเก้ว นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ของโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการส่ง “โครงงานห้องสมุดอัจฉริยะ”  เข้าร่วม
ประกวดในกิจกรรมการประกวดโครงงานด้านเทคโนโลยี โดยการน าคุณธรรมจริยธรรมมาประยุกต์ (ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓) ในงานแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจ าปี ๒๕๖๔ จัดโดยส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ  เขต ๖ 

 
๗. การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนทั้งสิ้น ๑๒๒ คน 
เฉลี่ยปีละ ๒๔ คน โดยมีรายละเอียดในแต่ละปี ดังนี้ 

  

• ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ นักเรยีนมีผลงานระดับภาค 
และประเทศ จ านวน ๘๘๕ คน (๕๗ โรงเรียน) 

• ปี ๒๕๖๔ นกัเรียนมีผลงานระดับภาคและประเทศ  
จ านวน ๑๑ คน (๒ โรงเรียน, ๓ เวที) 

การจัดกิจกรรมน าเสนอ
ผลงานของหน่วยงานต่างๆ

ลดลงจากสถานการณ์ 
Covid-19 
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ปีการศึกษา จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 
ร้อยละ
นักเรียน 

เข้าศึกษา 
ในสาขาที่ 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่เข้าศกึษา ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม ม. ๖ (คน)* เกี่ยวข้อง (คน) เรียนต่อ** 
๒๕๖๐ ๒๕ ๖๒ ๔๑ ๑๒๗ ๑๖๑ ๗๔ ๔๙๐ ๑๕% ๑๐ ๑๔% 

๒๕๖๑ ๔๗ ๘๙ ๗๖ ๑๓๑ ๑๖๙ ๑๔๔ ๖๕๖ ๒๒% ๒๐ ๑๔% 
๒๕๖๒ ๓๔ ๗๘ ๑๓๐ ๑๒๙ ๑๙๒ ๑๒๐ ๖๘๓ ๑๘% ๒๑ ๑๘% 

๒๕๖๓ ๓๔ ๑๐๗ ๖๔ ๑๕๔ ๑๙๓ ๑๔๐ ๖๙๒ ๒๐% ๓๘ ๒๗% 
๒๕๖๔ ๔ ๖๖ ๑๓๕ ๑๐๒ ๑๙๐ ๑๓๐ ๖๒๗ ๒๑% ๓๒ ๒๕% 

        รวม ๑๒๑ คน 
หมายเหต ุ * ร้อยละของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๖ เทียบกับจ านวนรวมทั้งหมดของนักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมในแต่ละปี 
 **ร้อยละของนักเรียนที่เขา้ศึกษาต่อสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาในแต่ละปี 

๗.๑   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนภายใต้มูลนิธิฯ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ านวน ๑๐ ทุนต่อปี ใน ๕ สาขาคือ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
และสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา ๘ ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๖) โดยยกเว้น
ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา และสนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ ๓ ,๐๐๐ บาท/คน (ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สถาบันฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาจ านวน ๘ ทุน ต่อมาปีการศึกษา ๒๕๖๐ สถาบันฯ ขยายทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก ๒ ทุน รวมเปน็ 
๑๐ ทุน) 

ส าหรับนักเรียนทุนปีการศึกษา ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เชิญคณะกรรมการมูลนิธิฯ คือ นายมนู อรดีดลเชษฐ์   
นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ และนางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล พร้อมทั้งเชิญนายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนและ
สามเณรที่มีผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ พบว่า มีนักเรียนและสามเณรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้น จ านวน ๑๔ คน และสถาบันฯ สัมภาษณ์เลือกนักเรียน
และสามเณรเข้ารับทุนการศึกษาของสถาบันฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๘ ทุน ใน ๕ สาขา  

ปัจจุบันมีนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
จ านวน ๕๓ คน จากโรงเรียน ๑๙ แห่ง โรงเรียนที่มีนักเรียนรับทุนการศึกษามากที่สุด ๖ ล าดับแรก ประกอบด้วยโรงเรียน 
พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ (๘ คน)  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด (๖ คน) โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”  
จ.นครนายก (๖ คน) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา (๖ คน) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ.กระบี่ (๕ คน) และ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ (๕ คน) ตามล าดับ  ดังนี ้ 

รุ่นที่ ๗ : ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีนักเรียนจะเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันฯ จ านวน ๒ คน (จะเข้าศึกษาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕) 

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชา 
๑) สามเณรนันทกร แก่นแก้ว รร.พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 

จ.ศรีสะเกษ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปญัญาประดิษฐ ์

๒) สามเณรพงศพัศ รักธัญกร รร.พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 
จ.ศรีสะเกษ 

เทคโนโลยีดิจิทลัและสารสนเทศ 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

รุ่นที่ ๖ : ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันฯ จ านวน ๙ คน 

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในสาขาวิชา 

เกรดเฉลีย่ (GPAX) 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 
๑) นายพีระพล สุริผัด รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา เทคโนโลยีดจิิทัลและสารสนเทศ ๓.๘๐ 

๒) นายวรณัน พันธ์แก่น รร.เกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสระเกษ เทคโนโลยีดจิิทัลและสารสนเทศ ๓.๓๕ 
๓) น.ส.ภาพิมล แก้วโลก รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ.กระบี่ เทคโนโลยีดจิิทัลและสารสนเทศ ๓.๙๔ 

๔) นายธนภัทร ธรรมจิตร รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ ๓.๓๘ 
๕) น.ส.พิยดา กิ่งเล็ก รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ.กระบี่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ ๓.๗๑ 
๖) นายวิเชียร ลีภิวัฒน์วงศ์ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา วิศวกรรมการผลติยานยนต ์ ๓.๘๐ 

๗) นายจีระศักดิ์ กาศวิบูลย์ รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ วิศวกรรมการผลติยานยนต ์ ๓.๒๐ 
๘) นายปรีชา ชูวงค์ รร.ศรีเกตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ ๔.๐๐ 
๙) นายเทิดศักดิ์ กาญจนเวโรจน์ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่าน วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ ๔.๐๐ 

หมายเหตุ  เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 

รุ่นที่ ๕ : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันฯ จ านวน ๑๐ คน  

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์ เกรดเฉลี่ย (GPAX) 
  ในสาขาวิชา ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) นายไพบูลย์  แก้วมงคล รร.เกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๖๒ ๓.๖๖ 
๒) นายธีรเดช นิลเพชร รร.เกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.๙๔ ๒.๘๖ 
๓) นายธนุตย์  กงพลนันท์ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓.๑๔ ๓.๑๙ 
๔) น.ส.จันทกานต์ ไตรยวงค์ รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓.๕๖ ๓.๖๓ 
๕) น.ส.ชุติมา พุทธพงษ ์ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จ.กระบี่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓.๑๗ ๓.๓๐ 
๖) นายพีรพล แสนย่าง รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ ๓.๑๗ ๓.๐๘ 
๗) นายวัชรชัย  อาจยางค า รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ ๒.๘๗ ๒.๗๐ 
๘) นายธัญเทพ พรมเกษา รร.นันทบุรีวิทยา  จ.น่าน วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ ๒.๙๗ ๓.๐๗ 
๙) น.ส.กมลชนก ศิริคุณ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จ.กระบี่ วิศวกรรมอุตสาหการ ๒.๓๙ ๒.๙๖ 
๑๐) น.ส.ทิพย์มณี  แป้นแก้ว รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จ.กระบี่ วิศวกรรมอุตสาหการ ๓.๑๗ ๓.๑๕ 
หมายเหตุ    (๑) โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน สนับสนุนให้นักเรียน ได้เรียนวิชาแคลคูลัส และสถิติ ในช่วงปิดภาคเรียน   
       เพื่อปูพื้นฐาน ๒ วิชา ก่อนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

(๒) เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 

รุ่นที่ ๔ : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันฯ จ านวน ๙ คน (สละสิทธิ์จ านวน ๑ คน) 

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์
ในสาขาวิชา 

เกรดเฉลี่ย (GPAX) 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) นายโชติวฒัน์ ตรุษด ี รร.ราชประชานเุคราะห์ ๕๐ จ.ขอนแก่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.๖๘ ๒.๗๗ ๒.๙๓ 
๒) นายด าเกิง ไกรไพบลูย ์ รร.วดัเมืองราม จ.น่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.๕๐ ๒.๗๔ ๒.๘๘ 
๓) นายสรุพงษ์ มนตรีวงษ ์ รร.วดัสระก าแพงใหญ่ จ.ศรสีะเกษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑๓ ๓.๒๗ ๓.๓๘ 
๔) นายภครพงษ์ แจม่แจ้ง รร.ศรเีกษตรวิทยา จ.ศรสีะเกษ วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิ ๓.๔๔ ๓.๓๓ ๓.๓๐ 
๕) น.ส.อภิญญา ตาลสาร รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบรุี จ.รอ้ยเอด็ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๒.๙๓ ๓.๐๗ ๓.๑๑ 
๖) นายบญุส่ง ทรงประธีปกลุ รร.ราชประชานเุคราะห์ ๒๓ จ.พิษณโุลก วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๓.๒๘ ๓.๓๐ ๓.๒๗ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์
ในสาขาวิชา 

เกรดเฉลี่ย (GPAX) 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗) นายพงษ์บดนิทร์ โสชนะ รร.ราชประชานเุคราะห์ ๔๘ จ.จันทบุรี วิศวกรรมการผลิตยานยนต ์ ๒.๔๙ ๒.๕๒ ๒.๕๑ 
๘) น.ส.รุจจริา ชมภ ู รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิศวกรรมอุตสาหการ ๓.๖๒ ๓.๕๖ ๓.๖๓ 
๙) น.ส.วนิชยา อนิทรเ์พ็ง รร.ราชประชานเุคราะห์ ๒๓ จ.พิษณโุลก วิศวกรรมอุตสาหการ ๓.๑๖ ๓.๓๓ ๓.๔๐ 
หมายเหตุ  เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 

รุ่นที่ ๓ : ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันฯ จ านวน ๑๐ คน 

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน 
เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์

ในสาขาวิชา 
เกรดเฉลี่ย (GPAX) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑) นายอนุวัฒน ์กุณนะวัน รร.วัดนาราบวิทยา จ.น่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๓๘ ๒.๕๘ ๒.๗๔ ๒.๘๑ 
๒) นายธนศักดิ์ สมรัตน ์ รร.วัดสระก าแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๖๓ ๓.๔๗ ๒.๕๔ ๓.๕๙ 
๓) นายนนทวัฒน ์วุฒิค า รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๔.๐๐ ๓.๙๘ ๓.๙๗ ๓.๙๘ 
๔) นายวิเชตฐ์ อภิภูวัฒนพงษ์ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๒.๗๗ ๒.๗๑ ๒.๖๒ ๒.๖๐ 
๕) น.ส.บุษบาวรรณ มะลิทอง รร.บ้านนา"นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิศวกรรมอุตสาหการ ๓.๘๐ ๓.๘๐ ๓.๗๙ ๓.๗๘ 
๖) น.ส.กรรณิการ์ เหง้าโอสา รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร วิศวกรรมอุตสาหการ ๓.๕๙ ๓.๒๓ ๓.๓๑ ๓.๒๙ 
๗) นายนัทพงศ์ จ๋าวกิตติวัฒนา รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ ๒.๕๐ ๒.๐๖ พ้นสภาพ 
๘) นายธวัชชัย ศรีวิชัย รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ ๒.๗๕ ๒.๓๒ ๒.๔๔ ๒.๔๖ 
๙) น.ส.จิราทิพย์ บญุม ี รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จ.บุรีรัมย์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ ๓.๘๑ ๓.๑๕ ๓.๐๑ ๒.๙๙ 
๑๐) นายยศวร เกศประสิทธิ์ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ ๓.๐๖ ๒.๐๙ พ้นสภาพ 

หมายเหตุ  เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 

รุ่นที่ ๒ : ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันฯ จ านวน ๘ คน (สละสิทธิ์จ านวน ๒ คน)  

ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา ปีท่ีจบ GPAX สถานท่ีท างาน/ต าแหน่ง 
๑) นายปัญจพล สุทธะ 

รร.วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จ.น่าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕๖๓ ๓.๑๓ ต าแหน่ง: Junior IT Specialist 
บริษัท: ProfessionalOne Co., Ltd. 
On-site : Fujitsu(Thailand) Co., Ltd. 

๒) น.ส.สารนิติ์ ทรงศริิวงศ ์
รร.ราชประชานุเคราะห ์๕๒ จ.เลย 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕๖๓ ๓.๔๙ ต าแหน่ง: Application Support 
บริษัท: พอยต์รูสส์ จ ากัด 

๓) น.ส.ปานชนก การวิไล 
รร.ศึกษาสงเคราะหธ์วัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕๖๓ ๓.๔๖ ต าแหน่ง: Software engineer 
บริษัท: เงินเทอร์โบ จ ากัด 

๔) นายปัญญา นดัทะยาย 
รร.ศึกษาสงเคราะหธ์วัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕๖๓ ๒.๖๕ ต าแหน่ง: Programmer 
บริษัท: Vannes plus consulting co., ltd 

๕) นายพิศิษฐ ์แดนเจรญิ 
รร.ศึกษาสงเคราะหธ์วัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 

วิศวกรรมการผลิตยานยนต ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕๖๓ ๒.๙๕ ต าแหน่ง: Service Engineer 
บริษัท: อาดิเทค เทรดดิ้ง จ ากัด 

๖) นายศิฎฒิภตั ธรรมเกสร 
รร.ศึกษาสงเคราะหธ์วัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 

วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕๖๓ ๓.๓๙ ต าแหน่ง: Project Management 
บริษัท: CP Land จ ากัด (มหาชน) 

๗) น.ส.เพ็ญนภา สุขเพ็ง 
รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก 

วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕๖๓ ๓.๓๑ ต าแหน่ง: Quality Assurance 
บริษัท: ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

๘) นายเศวต ศรีเศวต 
รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก 

วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕๖๓ ๒.๐๖ ต าแหน่ง: ไม่มีข้อมูล 
บริษัท: ไม่มีข้อมลู 

หมายเหต ุ    ขอ้มูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

รุ่นที่ ๑ : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันฯ จ านวน ๖ คน (สละสิทธิ์จ านวน ๒ คน) 

ช่ือ-นามสกุล สาขา ปีท่ีจบ GPAX สถานท่ีท างาน/ต าแหน่ง 

๑) นายเสถียร มาสา 
รร.พุทธโกศยัวิทยา จ.แพร ่

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕๖๒ ๒.๖๘ ยังไม่ได้ท างาน  
(เพิ่งปลดประจ าการทหาร) 

๒) นายวิชัย แสนย้าง  
รร.พุทธโกศยัวิทยา จ.แพร ่

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕๖๒ ๓.๑๓ ต าแหน่ง: Consultant 
บริษัท: Cumulus International Co., Ltd. 

๓) นายพงศธร เรืองสุชา 
รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก 

วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕๖๒ ๓.๘๕ ต าแหน่ง: Software Engineer 
บริษัท: London Stock Exchange Group 

๔) นายพิทวัส มีชะคะ 
รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก 

วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕๖๒ ๓.๘๐ ต าแหน่ง: Programmer   
บริษัท: Sunteen Co., Ltd. 

๕) น.ส.จุฑามาศ หาญสุโพธิ ์
รร.ราชประชานุเคราะห ์๕๒ จ.เลย 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕๖๒ ๒.๒๒ ธุรกิจส่วนตัว 

๖) นายอภินนท์ อนุวัฒน์กุล 
รร.ราชประชานุเคราะห ์๒๔ จ.พะเยา 

วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕๖๒ ๒.๘๒ นายสิบต ารวจ  
ฝ่ายปราบปรามต ารวจภูธรภาค ๘ 

หมายเหต ุ     ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๗.๒   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สืบเนื่องจากมูลนิธิฯ  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรีได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงาน “โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (โรงเรียนวัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย)” เพื่อด าเนินกิจกรรมพัฒนา
สามเณรของโรงเรียนวัดไผ่ด าและโรงเรียนเครือข่าย ให้มีความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
และสามเณรที่มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาสนับสนุน
ทุนการศึกษาตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยฯ และคุณสมบัติของนักเรียน 

ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔ สามเณรโรงเรียนวัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๕ รูป และปีการศึกษา ๒๕๖๕ คาดว่าจะมีสามเณรโรงเรยีนวัดไผด่ า 
แผนกสามัญศึกษา เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๒ รูป
รายละเอียดดังนี้ 
รุ่นที่ ๕ : ปีการศึกษา ๒๕๖๕ คาดว่าจะมีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ มทร.ธัญบุรี จ านวน ๒ คน (อยู่ระหว่างประสานงาน) 

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน สมคัรเข้าศึกษาในสาขาวิชา 
๑) สามเณรวิทวัส เลาเฒ่า รร.วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๒) สามเณรสุธานัย ค ่ายัง   รร.วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร ์

หมายเหตุ  เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 

รุ่นที่ ๔ : ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ มทร.ธัญบุรี จ านวน ๕ คน  
ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน สมคัรเข้าศึกษาในสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย (GPAX) 

ปี ๒๕๖๔ 
๑) นายจารุวัฒน์ อุดสุรินทร ์ รร.วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๓.๓๖ 
๒) นายเณรณงค์ฤทธิ์ ดลิก

แพทย ์
รร.วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๓.๒๑ 

๓) นายปริวัฒน์ เพ็งรัตน ์ รร.วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๓.๒๘ 
๔) นายรัชชานนท์ จิตอารี รร.วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๓.๔๔ 
๕) นายอาทิตภูมิ หวานหอม รร.วัดไผ่ด า แผนกสามัญศึกษา 

 
 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๓.๑๓ 
 หมายเหตุ  เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

รุ่นที่ ๓ : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ มทร.ธัญบุรี จ านวน ๒ คน (สละสิทธิ์ ๒ คน) 
ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาในสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย (GPAX) 

   ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑) น.ส.ชยานี ถาวรอรณุรุ่ง รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๒  

จ.แม่ฮ่องสอน 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

๓.๓๖ ๓.๔๑ 

๒) นายปองธรรม สงวนสัตย ์ รร.วัดสระก าแพงใหญ่  
จ.ศรีสะเกษ 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

๒.๘๗ พ้นสภาพ 

หมายเหตุ  เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 

รุ่นที่ ๒ : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ มทร.ธัญบุรี จ านวน ๓ คน  

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาในสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย (GPAX) 

   ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑) นายอริย์ธัช ขันหล่อ รร.วัดไผด่ า จ.สิงห์บรุ ี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
๓.๗๐ ๓.๕๖ ๓.๕๐ 

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

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  

๓.๔๗ ๓.๖๕ ๓.๖๗ 

๓) นายอภิชาต กันภัยเพื่อน รร.วัดไผด่ า จ.สิงห์บรุ ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะบริหารธุรกิจ  ๓.๐๗ ๒.๙๕ ๓.๐๓ 
หมายเหตุ  เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 

รุ่นที่ ๑ : ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ มทร.ธัญบุรี จ านวน ๔ คน (สละสิทธิ์จ านวน ๑ คน) 

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาในคณะ เกรดเฉลี่ย (GPAX) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) นายศรเทพ สมิมะล ี รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จ.เลย วิศวกรรมศาสตร ์ ๒.๔๕ ๒.๖๓ ๒.๖๗ ๒.๖๗ 
๒) นายชัยรัตน์ แซส่ง รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จ.เลย วิศวกรรมศาสตร ์ ๑.๘๗ ๒.๐๙ ๒.๒๓ - 
๓) น.ส.นิธิมา สหุระ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ.กระบี่ วิศวกรรมศาสตร ์ ๒.๕๓ ๒.๔๖ ๒.๕๘ ๒.๕๙ 
๔) น.ส.ณัฐกานต์ ศรีขวัญ

ช่วย 
รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ.กระบี่ วิศวกรรมศาสตร ์ ๒.๖๖ ๒.๕๕ ๒.๕๐ ๒.๕๐ 

หมายเหต ุ (๑)  ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
      กอ่นจะมกีารลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือฯ ระหว่าง มูลนธิิฯ สวทช. และ มทร.ธัญบุรี  

(๒) เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 

๗.๓   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานจากโครงการฯ เสนอต่อสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเพื่อ

พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปรญิญาตร ีโดยพิจารณานักเรียนตามเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลยัและคุณสมบตัิ
ของนักเรียน รายละเอียด  ดังนี้ 
รุ่นที่ ๒ : ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จ านวน ๓ คน  

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน สาขา เกรดเฉลี่ย (GPAX) 
   ปี ๒๕๖๔ 

๑) น.ส.รุ้งไพลิน แก้วนาคแนว รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จ.แม่ฮ่องสอน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๓.๒๗ 

๒) นายณพลเดช นฤมลฒ์วัฒน์ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จ.แม่ฮ่องสอน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๓.๔๐ 

๓) นายซาฟีอีน ปรีแต รร.สมบูรณ์ศาสน ์ จ.ยะลา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑.๘๗ 
หมายเหตุ  เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

รุ่นที่ ๑ : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จ านวน ๑ คน  

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน สาขา เกรดเฉลี่ย (GPAX)  
   ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) น.ส.ปิยพร หนตูา  รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จ.กระบี ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ๓.๔๘ ๓.๔๓ ๓.๔๓ 
หมายเหตุ  เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 

๗.๔   นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ด้วยโควตาพิเศษ (Portfolio) 

ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยระบุคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ ๑.๔.๒ ว่า เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) ที่มีผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวที่เป็นโครงงานเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ด้วยบอร์ดต่าง  ๆ 
อาทิ GoGoBoard, Raspberry Pi, Arduino, KidBright, Micro bit และเป็นผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวที่
ได้รับรางวัลล าดับต้น ๆ ของเวทีการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับประเทศ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานโรงเรียนในโครงการฯ ให้นักเรียนที่มีผลงานได้สมัครเข้ารับคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอรการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ โดยมีนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่ผ่านการรับด้วย Portfolio ในปการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ รวม ๙ คน 
รายละเอียด ดังนี ้
รุ่นที่ ๔ : ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีนักเรียนจะเข้าศึกษาต่อ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คน 

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ใ์นสาขาวชิา 
๑) น.ส.กัญญารัตน์ จิตรานนท์ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จ.กระบี่ วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา 
๒) นายนรินทร์ ช่ืนเรณู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จ.กระบี่ วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา 

หมายเหตุ  เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 

รุ่นที่ ๓ : ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน ๑ คน 

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ ์

ในสาขาวิชา 

เกรดเฉลี่ย (GPAX) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑) น.ส.กิตติญา กูลดี รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จ.กระบี่ คอมพิวเตอร์การศึกษา ๓.๔๐ 
หมายเหตุ  เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 

รุ่นที่ ๒ : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน ๓ คน 

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ ์

เกรดเฉลี่ย (GPAX) 

  ในสาขาวิชา ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑) นายพชร  เสาวรักษ ์ รร.ศึกษาสงเคราะหน์ราธิวาส จ.นราธิวาส คอมพิวเตอร์การศึกษา ๓.๐๘ ๓.๕๒ 

๒) น.ส.อาริสา  เชยเอี่ยม รร.ศึกษาสงเคราะหน์ราธิวาส จ.นราธิวาส คอมพิวเตอร์การศึกษา ๓.๑๓ ๓.๕๖ 
๓) น.ส.ปภานิช  เสือจ ู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จ.บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์การศึกษา ๓.๓๘ ๓.๘๖ 

หมายเหตุ  เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

  



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

รุ่นที่ ๑ : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน ๓ คน  

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ เกรดเฉลี่ย (GPAX) 

  ในสาขาวิชา ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) น.ส.กนกอร ปันอิน รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่าน คอมพิวเตอร์การศึกษา ๒.๗๘ ๒.๗๔ ๒.๙๙ 

๒) น.ส.ทิพอักษร อินทะสร้อย รร.ศึกษาสงเคราะห์สรุาษฏร์ธาน ี คอมพิวเตอร์การศึกษา ๓.๑๐ ๓.๓๑ ๓.๓๙ 
๓) น.ส.ธมนวรรณ ศรีม่วง รร.ปิยชาติพัฒนาฯ จ.นครนายก คอมพิวเตอร์การศึกษา ๓.๑๖ ๒.๐๖ ๓.๐๕ 

หมายเหตุ  เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 

๗.๕   นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยโควตาพิเศษ (Portfolio) 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ มีประกาศ เรื ่อง โครงการรับนักศึกษาภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมาชกุมารี ที่มีผลงาน “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
รอบที่ ๑ (การรับด้วย Portfolio) โดยระบุคุณสมบัติของผู้สมัครว่า เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีผลงานโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และได้รับรางวัลล าดับต้น ๆ ของเวทีการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย/ประเทศ ฝ่ายเลขานุการฯ 
ประสานงานโรงเรียนในโครงการฯ ให้นักเรียนที่มีผลงานสมัครเข้ารับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางดานคอมพิวเตอร์ 
ตามประกาศดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ มีนักเรียนได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ แล้ว
ทั้งสิ้น ๖ คน ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีนักเรียนได้เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน ๔ คน ใน ๓ คณะ ดังนี ้

รุ่นที่ ๒ : ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ จ านวน ๔ คน  

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาในสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 
(GPAX) 

   ปี ๒๕๖๔ 
๑) นายอารีฟ มะเม๊าะ รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตาน ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๖๒ 
๒) นายอาบาซ มะหะจิ รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตาน ี คณะวศิวกรรมศาสตร ์ ๒.๖๕ 

๓) น.ส.นูฮาซีกีน ลาเต๊ะ รร.ต้นตันหยง จ.นราธิวาส คณะศกึษาศาสตร ์ ๓.๐๖ 
๔) นายฮาฟีส มะแซสะเตง็ รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๒.๙๒ 

หมายเหตุ  เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 

รุ่นที่ ๑ : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ จ านวน ๑ คน  

ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน เข้าศึกษาในสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย (GPAX) 
   ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) นายอิรฟาน แวดามะ รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี คณะเทคนิคการแพทย์ ๓.๐๔ ๓.๐๐ 
หมายเหตุ  เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเกรดของเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ 

๗.๖   นักเรียนในโครงการทีเ่ข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๔ ข้อมูลจากโรงเรียนที่ตอบแบบส ารวจพบว่า มีนักเรียนที่มีผลงานระดับประเทศสามารถ

เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควตาพิเศษ จ านวน ๔๕ คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔  
มีนักเรียนในโครงการฯ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  จ านวน ๑๑ คน จาก ๔ โรงเรียน และในปีการศึกษา 
๒๕๖๕ มีนักเรียนจะได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จ านวน  ๖ คน  จาก ๔ โรงเรียน รายละเอียด ดังนี ้
  



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบโควต้าพิเศษ)  จ านวน ๖ คน 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน คณะ มหาวิทยาลยั 
๑. นายพงษ์ศักดิ์  ถาไพเฮือง รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 

จ.จันทบุรี 
- วิทยาลัยเทคโนโลย ี

ยานยนต์โตโยต้า 
๒. นายสิปปกร ค ามีสว่าง รร.สบเมยวิทยาคม 

จ.แม่ฮ่องสอน 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

๓. นายศิวนาท มูลข า รร.สบเมยวิทยาคม 
จ.แม่ฮ่องสอน 

คอมพิวเตอรศ์ึกษา     
คณะครศุาสตร์     

มรภ. เชียงใหม ่

๔. นายสุทธิพงษ์    สิงหา รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๔ 
จ.อ านาจเจรญิ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร ี

๕. นายนาวิน หอมจ ู รร.ศึกษาสงเคราะหน์ราธิวาส 
จ.นราธิวาส 

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร ์

มรภ. นครราชสมีา 

๖. นายสหรัถ เเวซ ู รร.ศึกษาสงเคราะหน์ราธิวาส 
จ.นราธิวาส 

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร ์

มรภ. นครราชสมีา 

๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑๑ คน 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน คณะ มหาวิทยาลยั 

๑.  นายสหกร บุญช ู รร.องครักษ์ จ.นครนายก คณะสถาบันวิทยาการ
หุ่นยนต์ภาคสนาม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี

๒.  นายอภินันทร์ ตั้งไพบูลยส์ุข รร.องครักษ์ จ.นครนายก คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง ๓.  นายเจษฎาภรณ์ ขวัญสุข รร.องครักษ์ จ.นครนายก คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

๔.  นายฮัมดัน ตาเยะ รร.สมบูรณ์ศาสน ์จ.ยะลา สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มรภ. สงขลา 
๕.  น.ส.มนญัชยา ชูข า รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ 

จ.กระบี ่
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรุ ี

๖.  น.ส.ฐนิชา สุวรรณปญัญา รร.ปิยชาติพัฒนาฯ  
จ.นครนายก 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๗.  นายพลาธิป มีบุบผา รร.ปิยชาติพัฒนาฯ  
จ.นครนายก 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๘.  นายสุรวุฒิ มณีธรรม รร.ปิยชาติพัฒนาฯ  
จ.นครนายก 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๙.  น.ส.นวรัตน์ หมีนาค รร.ปิยชาติพัฒนาฯ  
จ.นครนายก 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๑๐.  น.ส.เบญจพร สถติยะบตุร รร.ปิยชาติพัฒนาฯ  
จ.นครนายก 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

๑๑.  นายวัชรพล เขียวเนยีม รร.ปิยชาติพัฒนาฯ  
จ.นครนายก 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่๒/๒๕๖๕  

๘. แผนงานการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๕ 
๑) ด าเนินกิจกรรมพัฒนาครู (รร.ทสรช., รร.พระปริยัติธรรม, รร.เอกชนฯ,บ้านพินิจ) เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู/

อาจารย์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิฯ รวมทั้งขยายไปยัง
กลุ่มโรงเรียนแกนน าของ สพฐ. และสนับสนุนให้ครูได้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ที ่เน้นทางวิศวกรรม โดย
ด าเนินงานร่วมกับส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ค่ายวิทยาการค านวณด้วย KidBright-IoT, การสนับสนุนทุนหรืออุปกรณ์ท า
กิจกรรม  และการน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการ 

๒) กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ครูและนักเรียนจาก
โรงเรียน ทสรช. โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยด าเนินงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ ค่ายสมอง
กลฝังตัว/ค่ายอิคคิวซัง (๓ ค่ายต่อเนื่อง, ใน ๔ ภูมิภาค), การสนับสนุนทุนท าโครงงาน, งาน Show & Share : 
สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว, ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  

นักเรียนในโครงการที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕ 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๔ ข้อมูลจากโรงเรียนที่ตอบแบบส ารวจพบว่า มีนักเรียนที่มีผลงานระดับประเทศสามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควตาพิเศษ จ านวน ๔๕ คน โดย มีนักเรียนใน
โครงการฯ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑๑ คน จาก ๔ โรงเรียน และจะเข้าศึกษาต่อในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๖ คน จาก ๔ โรงเรียน รายละเอียด ดังตาราง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน คณะ มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 
๑.  นายพงษศ์ักดิ์  ถาไพเฮือง รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จ.จันทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยยีานยนตโ์ตโยตา้ ๒๕๖๕ 
๒.  นายสิปปกร ค ามีสว่าง รร.สบเมยวิทยาคม จ.แมฮ่่องสอน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ๒๕๖๕ 
๓.  นายศิวนาท มูลข า รร.สบเมยวิทยาคม จ.แมฮ่่องสอน คอมพิวเตอรศ์ึกษา   คณะครุศาสตร ์    มรภ. เชียงใหม ่ ๒๕๖๕ 
๔.  นายสุทธิพงษ์    สิงหา รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จ.นาจเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี ๒๕๖๕ 
๕.  นายนาวิน หอมจ ู รร.ศึกษาสงเคราะหน์ราธิวาส จ.นราธิวาส สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครศุาสตร ์ มรภ. นครราชสมีา ๒๕๖๕ 
๖.  นายสหรัถ เเวซ ู รร.ศึกษาสงเคราะหน์ราธิวาส จ.นราธิวาส สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครศุาสตร ์ มรภ. นครราชสมีา ๒๕๖๕ 
๗.  นายสหกร บุญช ู รร.องครักษ์ จ.นครนายก คณะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี ๒๕๖๔ 
๘.  นายอภินันทร์ ตั้งไพบูลยส์ุข รร.องครักษ์ จ.นครนายก คณะวศิวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๒๕๖๔ 

๙.  นายเจษฎาภรณ์ ขวัญสุข รร.องครักษ์ จ.นครนายก คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ๒๕๖๔ 
๑๐.  นายฮัมดัน ตาเยะ รร.สมบูรณ์ศาสน์ จ.ยะลา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  
๑๑.  น.ส.มนญัชยา ชูข า รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ.กระบี่ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ๒๕๖๔ 
๑๒.  น.ส.ฐนิชา สุวรรณปญัญา รร.ปิยชาติพัฒนาฯ จ.นครนายก สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ๒๕๖๔ 

๑๓.  นายพลาธิป มีบุบผา รร.ปิยชาติพัฒนาฯ จ.นครนายก สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ๒๕๖๔ 

๑๔.  นายสุรวุฒิ มณีธรรม รร.ปิยชาติพัฒนาฯ จ.นครนายก สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ๒๕๖๔ 

๑๕.  น.ส.นวรัตน์ หมีนาค รร.ปิยชาติพัฒนาฯ จ.นครนายก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ๒๕๖๔ 

๑๖.  น.ส.เบญจพร สถติยะบตุร รร.ปิยชาติพัฒนาฯ จ.นครนายก สาขาการอาหารและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒๕๖๔ 

เอกสารแนบ ๑ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน คณะ มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 
๑๗.  นายวัชรพล เขียวเนยีม รร.ปิยชาติพัฒนาฯ จ.นครนายก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ

ทหารลาดกระบัง 
๒๕๖๔ 

๑๘.  นายณัฐพงษ์ สุขฃื่น รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

๒๕๖๓ 

๑๙.  นายธีรธัชช์ แซ่โฮ ่ รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๖๓ 
๒๐.  นายวีรพล วงษ์ปัน รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๒๕๖๓ 
๒๑.  นายศิรหิรัณย์ ด ารงธวัชเกษม รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) ๒๕๖๓ 
๒๒.  นายชนาธิป สิงห์หน รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๒๕๖๓ 
๒๓.  น.ส.กัญกร นวลจันทร ์ รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) ๒๕๖๓ 
๒๔.  น.ส.ชนิตา พงษ์พานิช รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๖๓ 
๒๕.  น.ส.ธัญเรศ หมั่นมา รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๒๕๖๓ 
๒๖.  น.ส.พรปวณี์ วงศ์สิร ิ รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก คณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ๒๕๖๓ 
๒๗.  น.ส.ไพลิน ภู่ทอง รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ๒๕๖๓ 
๒๘.  น.ส.ภัฑราณิษฐ์ เทศเจรญิ รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ

ทหารลาดกระบัง 
๒๕๖๓ 

๒๙.  น.ส.สรุัสวดี ธงรัตนะ รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

๒๕๖๓ 

๓๐.  น.ส.อาทิตยา กงแก้ว รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก คณะเทคโนโลยีและการจัดการอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  ๒๕๖๓ 
๓๑.  น.ส.รวิพร ป้อมทอง รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) ๒๕๖๓ 
๓๒.  นายขวัญชัย เหลา่ส าโรง รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ๒๕๖๓ 
๓๓.  น.ส.สดุารตัน์ เพียรทอง  รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ๒๕๖๓ 
๓๔.  สามเณรทวลีาภ   ซิมทิม รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร ่ คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ๒๕๖๓ 
๓๕.  น.ส.นารรีัตน์ สินสุนทรสิทธ์ิ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จ.บุรรีัมย์ คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์ ๒๕๖๓ 
๓๖.  นายนิวัฒน์ วัดอ่อน รร.องครักษ์ จ.นครนายก คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒๕๖๓ 
๓๗.  น.ส.เกวลิน  เสนอใจ รร.องครักษ์ จ.นครนายก คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยับูรพา ๒๕๖๓ 
๓๘.  น.ส.ปัทมา ล้อมวงษ ์ รร.องครักษ์ จ.นครนายก คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยับูรพา ๒๕๖๓ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน คณะ มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 
๓๙.  น.ส.พวงผกา ผิวทอง รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๖๓ 
๔๐.  นายศตทร พันธ์เดช รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารฯี จ.ล าปาง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ๒๕๖๒ 
๔๑.  น.ส.ชลธิชา วรปรีชากลุ รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารฯี จ.ล าปาง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   มหาวิทยาลยันเรศวร ๒๕๖๒ 
๔๒.  น.ส.มีน่า เวนเคนยอน รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารฯี จ.ล าปาง คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ๒๕๖๒ 
๔๓.  นายอภิสิทธ์ิ แซ่กือ รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารฯี จ.ล าปาง คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัอินเตอรเ์ทค ๒๕๖๒ 
๔๔.  น.ส.พนิตสุภา แซ่เล่า รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารฯี จ.ล าปาง คณะสาธารณสุขศาสตร์บณับิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี ๒๕๖๒ 
๔๕.  สามเณรธวัชชัย  กุลลาว รร.วัดเมืองราม จ.นา่น คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ์ ๒๕๖๑ 
๔๖.  นายนฤสรณ์ วัฒนพิพัฒน์ รร.องครักษ์ จ.นครนายก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ๒๕๖๑ 
๔๗.  นายธนายุทธ  โด่งดัง รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๖๑ 
๔๘.  นายวันชัย  แซ่เจี่ย รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๖๑ 
๔๙.  น.ส.เปมิการ  ศิรอักษร รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก โครงการ JSTP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๖๑ 
๕๐.  นายนัฐพล เขจรสิทธิ์ รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๒๕๖๑ 
๕๑.  น.ส.จันจริา อ ่าอินทร ์ รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๖๐ 
๕๒.  น.ส.ภวิกา ทองสุข  รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๖๐ 
๕๓.  น.ส.ชุตกิาญจน์ ปฏบิัติ   รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก คณะวิทยาศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๙ 
๕๔.  น.ส.น ้าเพชร รอดประเสริฐ   รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๕๙ 
๕๕.  น.ส.กาญจนาภรณ์ รุ่งเรือง   รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๕๙ 
๕๖.  นายอรรจนพงศ์ ทรัพย์หนุน      รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๕๙ 
๕๗.  นายนิติกรณ์ บุญม ี รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๕๙ 
๕๘.  น.ส.อาทิตยา เผ่าพงษ ์ รร.องค์รักษ์ จ.นครนายก โครงการ JSTP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
๕๙.  นายพีรพงษ์ สุวรรณอ าไพ รร.องค์รักษ์ จ.นครนายก ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๕๗ 
๖๐.  น.ส.รตันา ม่วงโมรา รร.องค์รักษ์ จ.นครนายก ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๕๗ 

 
 


