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๓.๙ โครงการพระราชทานความช่วยเหลอืด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวฒันธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า
แขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

 (ผู้ถวายรายงาน : นายไพรัช ธัชยพงษ์) 
 

สืบเน่ืองจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งในคร้ังน้ัน ได้เสด็จพระราชด าเนินไปที่โรงเรียนพรสวรรค์และ   
ชนเผ่าประเทศลาว เพ่ือตรวจเย่ียมความก้าวหน้าในการด าเนินงานของโรงเรียน หลังจากเสด็จพระราชด าเนินกลับมาแล้ว ได้ทรงมีพระ
กระแสรับสั่งให้ทางโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิจารณาเร่ือง
การให้ความช่วยเหลือในด้านคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่าประเทศลาว และโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า
แขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ให้แก่
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และพระราชทาน
ให้จัดหาระบบไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นบาท) โดยใช้งบประมาณจากโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ  

สวทช. ได้ขอความร่วมมือ ส านักงาน กปร. เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนหลัก ๖๗ ทั้งน้ี ส านักงาน กปร. 
ได้ประสานงานโครงการชลประทานอุดรธานี ส านักชลประทานที่ ๕ เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน พร้อมจัดท าระบบไฟฟ้า
พร้อมจัดหาเคร่ืองปรับอากาศให้โรงเรียนหลัก ๖๗ เรียบร้อยแล้วต้ังแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานช่ืออาคารเรียนคอมพิวเตอร์ว่า 
“อาคาร เลิศมิตร” หมายถึง อาคารที่น ามาซึ่งมิตรภาพอันยอดย่ิง 
 
๑) การพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ 

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรคอมพิวเตอร์
พระราชทานในอาคารเลิศมิตร ณ โรงเรียนหลัก ๖๗ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัชฯ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด าริฯ พร้อมคณะ สวทช. และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รับเสด็จในวันเวลาดังกล่าว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า โรงเรียนหลัก ๖๗ เรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะ
ทฤษฏี ยังขาดการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ และได้โปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัชฯ ประสานงานกับหน่วยงานใน
ประเทศไทย เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัชฯ ได้ปรึกษากับนาง
ดวงสมร คล่องสารา ผู้เช่ียวชาญพิเศษอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือร่วมให้ความช่วยเหลือ
ด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนหลัก ๖๗ โดย สวทช. และ สสวท. ได้เชิญโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย 
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ด้วยเน่ืองจากเป็นโรงเรียนแกนน าของ สสวท. ที่อยู่ในพ้ืนที่  

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
เวียงจันทน์ สสวท. ผู้อ านวยการและคณะครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย ได้ประชุมร่วมกับผู้อ านวยการและคณะครู
โรงเรียนหลัก ๖๗ โดยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย ได้น าเสนอรูปแบบการสอน ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์เบื้องต้นของ
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย และโรงเรียนหลัก ๖๗ น าเสนอข้อมูลความต้องการช่วยเหลือ เช่น สถานที,่ ห้องปฏิบัติการ, 
อุปกรณ์ทดลอง เป็นต้น สรุปความต้องการของโรงเรียนหลัก ๖๗ ได้แก่ (๑) อาคารปฏิบัติการ (๒) อุปกรณ์การทดลองและเอกสาร    
(๓) การอบรมโดยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย เป็นพ่ีเลี้ยง 

แนวทางการด าเนินงานแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังน้ี 

• ด้านโครงสร้างพื้นฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ พัฒนา และปรับปรุงโครงการพ้ืนฐานด้านการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ได้แก่ สถานที่ ห้องเรียนและอุปกรณ์การทดลอง เป็นต้น 
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• ด้านหลักสูตร และกิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พัฒนา และคัดเลือกกิจกรรม หลักสูตร ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ สปป. ลาว ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน 

• ด้านบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครูวิทยาศาสตร์) พัฒนาและจัดอบรมเทคนิคการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูโรงเรียนหลัก ๖๗ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมด้านปฏิบัติการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ไทย – สปป. ลาว  

๒) วัตถุประสงค์  

เพ่ือช่วยเหลือการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่ โรงเรียนหลัก ๖๗  
๓) งบประมาณ 

รายการ รายละเอียด หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๕๙(บาท) ๒๕๖๐(บาท) ๒๕๖๑(บาท) 

๑. โครงสร้างพื้นฐานด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ 

สร้างอาคาร ๑ ชั้น  
จ านวน ๖ ห้อง 

 
กปร./กรมชลประทาน - ๕,๑๖๑,๐๐๐ - 

สื่อ หนังสือ และอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

ค่าสนับสนุน สื่อ หนังสือ และ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของแต่ละ
หน่วยงาน 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด าริฯ 

๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - 

สวทช. ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - 

สสวท. ๙๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๒. ด้านหลักสูตร และกิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์  

จัดท าหลักสูตร ออกแบบ 
และจัดพิมพ์เอกสาร 

ค่าออกแบบหลักสูตร จัดพิมพ์
เอกสาร ต้นแบบ 

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ๕,๐๐๐ - - 

จัดท าเอกสารคู่มือการอบรม 
และเอกสารการอบรม ส าหรับ
ครูโรงเรียนหลัก ๖๗ และคณะ
วิทยากรจากโรงเรียนปทุมเทพฯ 

สสวท. ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๓. ด้านบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครูวิทยาศาสตร)์     

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
และจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้แก่ คณะครูและนักเรียน
โรงเรียน หลัก ๖๗ จ านวน 
๒ คร้ัง/ปี ทั้งหมด ๖ คร้ัง 

ค่าสถานที่อบรม ค่าเลี้ยงรับรอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยา
คาร  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - 

ค่าเดินทางในประเทศไทย ค่าท่ี
พัก ค่าอาหาร ค่าใช้สอยในการ
จัดอบรม 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด าริฯ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

ค่าเดินทาง ภายใน สปป. ลาว สถานเอกอัครราชทูตฯ  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - 
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รายการ รายละเอียด หน่วยงานสนับสนุน ๒๕๕๙(บาท) ๒๕๖๐(บาท) ๒๕๖๑(บาท) 

ค่าวิทยากร อุปกรณ์การจัด
อบรม 

สสวท. ๑๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน จ านวน ๓ คร้ัง  

ค่าเดินทางคณะท างานมูลนิธิ ฯ  
ค่าเลี้ยงรับรอง ติดตามตรวจ
เย่ียมโรงเรียน 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด าริฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณทั้งหมด ประมาณ  ๗,๐๙๖,๐๐๐   ๕๗๐,๐๐๐ ๕,๙๗๑,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ 

 
๔) ผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๑ (ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

๔.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์  
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ช่ือพระราชทาน “อาคารมั่นมิตร” แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดย 

ส านักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด ๕,๑๖๑,๐๐๐ บาท ให้กรมชลประทานอุดรธานี ส านักชลประทานที่ ๕ ก่อสร้าง
อาคาร ทั้งน้ีครูและนักเรียน โรงเรียนหลัก ๖๗ เร่ิมเข้าใช้งานพ้ืนที่ในส่วนของอาคารห้องปฏิบัติการฯ ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในทุกช้ันปี อย่างน้อย ๑.๓๐ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ปี ๒๕๖๒ มีนักเรียนทั้งสิ้น 
๑,๔๐๐ คน)  

ปัจจุบันการติดต้ังครุภัณฑ์ ได้แก่ โต๊ะท าปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ เก้าอี้ ตู้เก็บสารเคมี พัดลมติดผนัง ฯลฯ ภายใน
ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์และห้องเตรียมสารเคมี/ห้องเก็บสารเคมี ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากน้ีได้ติดต้ังอุปกรณ์
การเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เช่น สารเคมี เคร่ืองแก้ว ชุดอุปกรณ์ทดลอง และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม พร้อมติดต้ัง
ป้ายช่ืออาคาร “มั่นมิตร” ด้านหน้าอาคาร และวางแผนการติดต้ัง Wi-Fi ในห้องปฏิบัติการโดยวิทยาลัยเทคนิคหนองคายจะเป็นผู้ติดต้ัง 
และอาจารย์จิระศักด์ิ สุวรรณโณ ให้ค าปรึกษา  

๔.๒ ด้านหลักสูตร และกิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
๔.๒.๑ สสวท. และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจัดท าคู่มือปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน

การสอนของ สปป. ลาว จ านวน ๔ เล่ม  

➢ คู่มือปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ๑ เล่ม  
➢ คู่มือปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ ๑ เล่ม 
➢ คู่มือปฏิบัติการวิชาเคมี ๑ เล่ม  
➢ คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยา  ๑ เล่ม 

๔.๓ ด้านบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครูวิทยาศาสตร์) พัฒนาและจัดอบรมเทคนิคการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการ
ทดลองวิทยาศาสตร์  

๔.๓.๑  อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับครูและนักเรียนโรงเรียนหลัก ๖๗ สปป.ลาว จ านวน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔  
กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหลัก ๖๗ สปป.ลาว 

• หัวข้อ : การท าปฏิบัติการทดลองส าหรับคณะครูวิทยาศาสตร์ รร. หลัก ๖๗ ผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๒๐ คน ได้แก่ วิทย์

ธรรมชาติ (๖ คน) ชีววิทยา (๕ คน) เคมี (๔ คน)  และฟิสิกส์ (๕ คน) 

วิทยากรโดย : สสวท. และคณะครูแกนน าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย 

• หัวข้อ : กิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (GLOBE) ผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๔๕ คน ได้แก่ นักเรียนช้ัน ม.ปลาย        

ม.๕ – ม.๗ ช้ันเรียนละ ๑๕ คน 
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• หัวข้อ : กิจกรรมหุ่นยนต์บีมว่ิงจับเส้น ผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๔๗ คน ได้แก่ ครูจ านวน ๕ คน (วิทยาลัยเทคนิคแขวง

เวียงจันทน์ ๒ คน ,หลัก ๖๗ จ านวน ๓ คน) และนักเรียน รร.หลัก ๖๗ ช้ัน ม.ต้น ม.๒ – ม.๔ ช้ันเรียนละ ๑๕ คน  

วิทยากรโดย : อาจารย์จิระศักด์ิ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ  

๔.๓.๒ กิจกรรมการศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของคณะครูโรงเรียน

หลัก ๖๗ จ านวน ๒๐ คน และคณะครูพ่ีเลี้ยงจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย จ านวน ๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ประเทศไทย โดย ส านักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานอุดรธานี ส านักชลประทานที่ ๕ เป็น

ผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานให้แก่คณะครูโรงเรียนหลัก ๖๗ และ ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ประสานงานการจัดกิจกรรม

วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องได้แก่ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โดย มูลนิธิฯ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณส าหรับการศึกษาดูงาน

ของคณะครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

๕)    แผนการด าเนินงาน และงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ 
๕.๑ แผนการด าเนินงานปี ๒๕๖๒ 

๕.๑.๑ วางแผนการติดต้ัง Wi-Fi ในห้องปฏิบัติการฯ โดย วิทยาลัยเทคนิคหนองคายจะเป็นผู้ติดต้ัง และอาจารย์จิระศักด์ิ 
สุวรรณโณ ให้ค าปรึกษา 

๕.๑.๒ กิจกรรมการศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของคณะครูโรงเรียน
หลัก ๖๗ จ านวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ประเทศไทย โดย ส านักงาน กปร. กรมชลประทานอุดรธานี ส านัก
ชลประทานที่ ๕  มูลนิธิฯ และ สวทช. (ด าเนินการเสร็จแล้ว) 

๕.๑.๓ ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การใช้งานบอร์ด Kid Bright เบื้องต้น” และเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม 
“Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ณ ประเทศไทย โดย มูลนิธิฯ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ 
(อยู่ระหว่างรอพิจารณา) 

๕.๑.๔ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานโครงการฯ ในระยะที่ ๑ ด้านการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมเปิดอาคาร
เรียน ณ รร.หลัก ๖๗ สปป. ลาว โดย มูลนิธิฯ และ สสวท. 

๕.๑.๕ พิธีเปิดอาคารเรียน มั่นมิตร (อยู่ระหว่างด าเนินการขอพระราชทานหมายก าหนด) 
๕.๒ งบประมาณปี ๒๕๖๒ 

ที่ กิจกรรม หน่วยงานสนับสนุน จ านวนเงิน 
(บาท) 

เวลาด าเนินการ 

๑. วางแผนการติดต้ัง Wi-Fi ในห้องปฏิบั ติการฯ โดย 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จะเป็นผู้ติดต้ัง และอาจารย์ 
จิระศักด์ิ สุวรรณโณ ให้ค าปรึกษา 

มูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
พระราชด าริฯ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒. กิจกรรมการศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของคณะครู
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้าแขวงเวียงจันทน์ 
(หลัก ๖๗) ส าหรับครู รร.หลัก ๖๗ จ านวน ๒๐ คน 

กปร. / กรม
ชลประทาน 

๒๓๐,๗๕๐  ๔ - ๘ ก.พ. ๖๒ 

มูลนิธิฯ ๑๒๘,๘๐๐ 

สวทช. ๓๐,๐๐๐ 
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ที่ กิจกรรม หน่วยงานสนับสนุน จ านวนเงิน 
(บาท) 

เวลาด าเนินการ 

๓. การอบรมเชิงปฏิบั ติการเ ร่ือง “การใช้งานบอร์ด 
KidBright เบื้ อ ง ต้น”และเข้า ร่วมแข่ง ขันกิจกรรม 
“Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” 

สถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ เวียงจันทน์ 

(รอพิจารณา) 

๒๕๙,๗๐๐ มิ.ย. ๖๒ 

๔. ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานโครงการฯ ในระยะที่ 
๑ ด้านการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมเปิด
อาคารเรียน  ณ รร.หลัก ๖๗ สปป. ลาว 

มูลนิธิฯ ๕๐,๐๐๐ พ.ค. หรือ ก.ค. ๖๒ 

สสวท. 

๕. พิธีเปิดอาคารเรียน มั่นมิตร  
(อยู่ระหว่างด าเนินการขอพระราชทานหมายก าหนด) 

มูลนิธิฯ ๑๐๐,๐๐๐ ธ.ค. ๖๒ - ม.ค. ๖๓ 

 
รวมงบประมาณ ๘๖๙,๒๕๐ 

 
๖)  ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
 เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๑ และพิจารณาแผนการด าเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๖๒ โดยเป็นงบประมาณ
สนับสนุนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ เป็นจ านวนเงิน ๘๖๙,๒๕๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) 
 

--------------------------------------------- 
 

คณะท างานด าเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลอืด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน 
วัฒนธรรมเด็กก าพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
๑) นายไพรัช ธัชยพงษ์      ประธานคณะท างาน 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒) นางพรพรรณ ไวทยางกูร       รองประธานคณะท างาน   
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

๓) นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล        รองประธานคณะท างาน   
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๔) นางดวงสมร คล่องสารา      ผู้ท างาน 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

๕) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน  ผู้ท างาน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริส านักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) 

๖) ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอุดรธานี    ผู้ท างาน 
กรมชลประทาน 
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๗) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ     ผู้ท างาน 
  กระทรวงการต่างประเทศ 
๘) นางสาวยุวดี เมฆศิริวิชช์         ผู้ท างาน 
  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์  
๙) นางเยาวลักษณ์  คนคล่อง      ผู้ท างาน      

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
๑๐) นางสาวนีรนันท์ ปิยะวิทยาธรรม     ผู้ท างาน 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
๑๑) นางสาวศุภราภรณ์ สุบงกช     ผู้ท างาน 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
๑๒) นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล     ผู้ท างาน   
     โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
๑๓) นายไพศาล พรรณะ      ผู้ท างาน   
     โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
๑๔) นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี     ผู้ท างาน   
     โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
๑๕) นายสุทัศน์ จิประพันธ์               ผู้ท างาน 

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
๑๖) นายคม ราชค า      ผู้ท างาน 
  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
๑๗) นายปรีชา คูหาทอง        ผู้ท างาน 
  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
๑๘) นายวินิจ พลพิทักษ์        ผู้ท างาน 
  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
๑๙) นางลัดดา บุพรัตน์      ผู้ท างาน 
  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
๒๐) นางอุไรวรรณ เจริญวัฒนะตระกูล          ผู้ท างาน 
  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
๒๑) นางนงค์เยาว์ ธนาฤกษ์มงคล                ผู้ท างาน 
  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
๒๒) นายสานิต จงรักษ์                            ผู้ท างาน 
  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
๒๓) นางสาวกุลธิดา ไชยยงค์                   ผู้ท างาน  
  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
๒๔) นางสาวอนงค์นารถ กิจสามารถ             ผู้ท างาน      
  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
๒๕) นางสุชาดา ไชยสวัสด์ิ      ผู้ท างาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ                                                                                                       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

๒๖) นางสาวกนกวรรณ โกมลวีระเกตุ    ผู้ท างาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๒๗) นางสาวธัญญ์ณัช บุษบงค์     ผู้ท างานและเลขานุการ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๒๘) นางสาวนัฏฐพร รุจิขจร      ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

๒๙) นายจตุพร นามบุปผา                      ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 

 


