
1การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที ่๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐
การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที ่๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐

เร ือ่งที ่๙.
โครงการพระราชทานความชว่ยเหลอืใหแ้กโ่รงเรยีน

ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
โรงเรยีนวัฒนธรรมชนเผา่เด็กก าพรา้แขวงเวยีงจันทน ์(หลกั ๖๗)

(ประจ าปี ๒๕๖๑)

รายงานเมือ่
๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

• มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

• ส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ(กปร.)

• ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 

• สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)

• ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

• โครงการชลประทานอดุรธาน ีส านักชลประทานที ่5

• สถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ เวยีงจันทน ์

• โรงเรยีนปทมุเทพวทิยาคาร จ .หนองคาย

• มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบรุี



2การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๒

ความเดมิ • เมือ่วนัองัคารที ่8 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จทอดพระเนตร
คอมพวิเตอรพ์ระราชทานในอาคาร ”เลศิมติร” ณ 
โรงเรยีนหลัก 67 สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว

• ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธกิารและ
กรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารฯิ 
ผูแ้ทนสวทช. ผูแ้ทนกระทรวงตา่งประเทศ และ
วทิยาลัยเทคนคิหนองคาย รับเสด็จในวนัเวลาดังกลา่ว

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงมี
พระราชกระแสวา่ โรงเรยีนหลัก 67 เรยีนวทิยาศาสตร์
เฉพาะทฤษฏ ียังขาดภาคปฏบิัตคิวรทีจ่ะประสานงาน 
เพือ่พระราชทานความชว่ยเหลอืแกโ่รงเรยีนตอ่ไปอาคารเลศิมติรโรงเรยีนหลกั 67

 ภาพการประชุม
ระหว่างฝ่ายไทย กับ
รร. หลัก 67 ครัง้ที่ 1 
วนัที ่22 ม.ค. 59

คณะท างานและคณะครนูกัเรยีนหลกั 67
รว่มถา่ยรปูหนา้ อาคาร “ม ัน่มติร”เมือ่ 20 พฤศจกิาน 2560



3การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๒

1. ผลการด าเนนิงานดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานอาคารหอ้งปฏบิตักิารทดลองวทิยาศาสตรส์รา้งอาคาร
ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์พระราชทานชือ่อาคาร “ม ัน่มติร” แปลวา่ อาคารทีน่ ามาซึง่มติรภาพอนั
แนน่แฟ้นม ัน่คง หน่วยงานรับผดิชอบ : กปร. กรมชลประทานอดุรธาน ีและ สสวท.

หอ้งวทิยาศาสตรธ์รรมชาติ หอ้งชวีวทิยา

หอ้งเคมี
หอ้งฟิสกิส ์

อาคารปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์ ป้ายชือ่ “อาคารม ัน่มติร”

ปี พ.ศ. 2560
• กอ่สรา้งอาคารแลว้เสร็จเมือ่เดอืน ก.ย. 60 โดยกปร.
สนับสนุนงบประมาณ 5,161,000 บาท ใหก้รม
ชลประทานอดุรธาน ีส านักชลประทานที ่5 กอ่สรา้งและ
เริม่เขา้ใชง้านพ.ย. 60 โดยใชโ้ตะ๊ชัว่คราวไปพลางกอ่น

ปี 2561
• ตดิตัง้ครภุณัฑ ์(โตะ๊ เกา้อี ้ตู ้พัดลม ฯลฯ)แลว้เสร็จ
• ตดิตัง้ อปุกรณ์ปฏบิัตกิารวทิยาศาสตรเ์พิม่เตมิ เชน่ สาร 
เคม ีเครือ่งแกว้ และเครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์เป็นตน้

• ตดิตัง้ป้ายชือ่อาคาร “มั่นมติร”
• วางแผน การตดิตัง้ WiFi ในหอ้ง ปฏบิตั ิการโดย 
วทิยาลัยเทคนคิหนองคาย จะเป็นผูต้ดิตัง้ และ อ.จริะ
ศกัดิ ์สวุรรณโณ ใหค้ าปรกึษา

• ใชง้านหอ้งปฏบิตักิาร ในการเรยีนการสอนปฏบิัตกิาร
วทิยาศาสตร ์ใหแ้กนั่กเรยีนในทกุชัน้ปี อยา่งนอ้ย 2 
ชัว่โมง/สปัดาห์



4การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๒

2. ผลการด าเนนิงานดา้นหลกัสตูร กจิกรรม ตารางการเรยีนการสอนปฏบิตักิารทดลองวทิยาศาสตร์

หน่วยงานรับผดิชอบ : สสวท.  รร. ปทมุเทพวทิยาคาร และ มจธ.

ตวัอยา่ง หลกัสตูรและกจิกรรมในการเรยีนการสอน
ปฏบิตั ิ การทดลองวทิยาศาสตรท์ ีส่อดคลอ้งกบั
หลกัสตูรการเรยีนการสอนของ สปป. ลาว ท ัง้หมด 
จ านวน 11 เลม่
1. คูม่อื คร ูและนักเรยีนวทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ3 เลม่ 
2. คูม่อื คร ูและนักเรยีนฟิสกิส ์2 เลม่
3. คูม่อื คร ูและนักเรยีนเคม ี2 เลม่ 
4. คูม่อื คร ูและนักเรยีนชวีวทิยา (ชวีศาสตร)์  2 เลม่
5. คูม่อือบรมพืน้ฐานการใชห้อ้งปฏบิตักิาร 1 เลม่
6. คูม่อืความปลอดภัยในการท างานหอ้งปฏบิตักิาร

ทดลองวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน 1 เลม่

ปี พ.ศ. 2560 (เริม่ใชง้านตัง้แต ่เดอืน พ.ย. 60)

ปี พ.ศ. 2561 (เริม่ใชง้านตัง้แต ่เดอืน ก.ย. 61)

ตวัอยา่ง คูม่อืปฏบิตักิารทดลองวทิยาศาสตร ์ที่
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนของ สปป. 
ลาว ท ัง้หมด จ านวน 4 เลม่
1. คูม่อื ปฏบิตักิารวชิาวทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ1 เลม่ 
2. คูม่อื ปฏบิตักิารวชิาฟิสกิส ์1 เลม่
3. คูม่อื ปฏบิตักิารวชิาเคม ี1 เลม่ 
4. คูม่อื ปฏบิตักิารวชิาชวีวทิยา  1 เลม่
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ม.ิย. – ส.ค. 59

ธ.ค 59

3.ตดิตาม ประเมนิผลการ
ด าเนนิงานโครงการฯ ณ 
โรงเรยีนหลัก 67 สปป. 
ลาว (ครัง้ที ่1)

ม.ค 60

ม.ีค 60

5. ตดิตาม ประเมนิผล
การด าเนนิงานโครงการฯ 
ณ โรงเรยีนหลัก 67 
สปป. ลาว (ครัง้ที ่2)

1

1. การประชมุ
รว่มไทย-ลาว
วางแผนการ
ด าเนนิงาน

ม.ค - เม.ย 59

3. ผลการด าเนนิงาน ดา้นพฒันาบคุลากรทางดา้นวทิยาศาสตร์
หน่วยงานรับผดิชอบ : สสวท. รร. ปทมุเทพวทิยาคาร มจธ. และ มลูนธิฯิ

พ.ย.  60
ก.ย. 61

8. อบรมใหค้วามรู ้(ครัง้ที ่4)
• การท าปฏบิตักิารทดลองส าหรับครู
• กจิกรรมหุน่ยนตบ์มีวิง่จับเสน้
• กจิกรรมวทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้มโลก (GLOBE)

7. ประชมุหารอืแนว
ทางการด าเนนิโครงงาน
ตอ่ไป โรงเรยีนหลัก 67 
สปป. ลาว

กจิกรรม ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม

1. จัดประชมุระหวา่ง
คณะท างาน

22 ม.ค. 59 15 ก.ย. 60 11 ก.ย. 61 3 ครัง้

2. ตดิตาม ตรวจเยีย่ม 
ประเมนิผล

19 ธ.ค. 59 ม.ีค. 60 2 ครัง้

3. อบรมใหค้วามรูค้รู
วทิยาศาสตร ์
และ กจิกรรมแลกเปลีย่น
ระหวา่งไทย-ลาว

23-26 ก.ค. 59
5 ส.ค. 59

23-25 ม.ค.60 13-15 พ.ย. 60
2-14 ก.ย. 61

5 ครัง้

3 5
7

2
4

6 8

 ประชมุหารอืแนวทางการด าเนนิโครงการ ระยะที ่2 ณ โรงเรยีน 
หลัก 67 วันที ่11 ก.ย. 61

กจิกรรมวทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้มโลก (GLOBE)

4. อบรมใหค้วามรู ้
(ครัง้ที ่2) 
ม. ตน้ : วชิา
วทิยาศาสตรธ์รรมชาติ
ม. ปลาย: วชิาฟิสกิส์

เคม ีและชวีวทิยา

6. อบรมใหค้วามรู ้ (ครัง้ที่ 3) 
• การจัดการของเสยีใน

หอ้งปฏบิตักิาร
• ทบทวนเนื้อหาเคม ี

ชวีวทิยา ฟิสกิส ์วทิย์
ธรรมชาต ิ

• จัดอปุกรณ์ และจัด
หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์

2.1 อบรมใหค้วามรู ้ (ครัง้ที ่1)
หลักสตูรพืน้ฐานการใช ้

หอ้งปฏบิตักิารทดลอง
วทิยาศาสตร์

2.2 กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
การเรยีนการสอนทางดา้น
วทิยาศาสตรร์ะหวา่งไทย - ลาว 

ก.พ 62

การศกึษาดงูานดา้นวทิยาศาสตรใ์นประเทศไทยเพือ่พัฒนา
ศกัยภาพการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรข์องคณะครู

โรงเรยีนหลกั 67วนัที4่-8กมุภาพันธ ์2562

9

9. การศกึษาดงูานทางดา้น
วทิยาศาสตรใ์นประเทศไทย
เมือ่4-8กมุภาพันธ ์252 ของ
คณะครูโรงเรยีนหลกั 67
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สรปุ

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงมพีระราชกระแสเมือ่ครัง้เสด็จเปิด
อาคาร”เลศิมติร”โรงเรยีนหลกั 67 สปป.ลาว เมือ่วันองัคารที ่8 ธันวาคม 2558 วา่ โรงเรยีน
ดงักลา่ว เรยีนวทิยาศาสตรเ์ฉพาะทฤษฏ ียังขาดภาคปฏบิตัคิวรทีจ่ะประสานงาน เพือ่
พระราชทานความชว่ยเหลอืแกโ่รงเรยีนตอ่ไป

2. คณะท างานฝ่ายไทยประกอบดว้ย สสวท. กปร. กรมชลประทาน สถานทตูไทยในกรงุ
เวยีงจันทน ์กระทรวงตา่งประเทศ ร.ร.ปทมุเทพวทิยาคาร สพฐ. มจธ. โดยม ีสวทช.และมลูนธิ ิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารฯิท าหนา้ทีเ่ลขานุการและประสานงาน หน่วยงานเหลา่นี้
ไดร้ว่มกนัสนับสนุนทรัพยากรทัง้งบประมาณและบคุลากรดงักลา่วขา้งตน้

3. ตลอดปี 2559 – 2561 มกีจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง มผีลด าเนนิการ คอื 

• สรา้งอาคารหอ้งปฏบิตัการวทิยาศาสตรจ์ านวน 1 อาคาร งบประมาณทัง้สิน้ 5,161,000 บาท  
ชือ่พระราชทานวา่อาคาร “มั่นมติร” แปลวา่  อาคารทีน่ ามาซึง่มติรภาพอนัแน่นแฟ้นมั่นคง

• อบรมใหค้วามรูค้รวูทิยาศา่สตร ์5 ครัง้/ประชมุตดิตามประเมนิผล 5 ครัง้ /ศกึษาดงูาน 1 ครัง้

• เกดิหลกัสตูรในการเรยีนการสอนปฏบิัตกิารวทิยาศาสตรท์ีส่อดคลอ้งหลกัสตูร สปป. ลาว 
จ านวน 15 หลกัสตูร

4. เริม่มกีารเรยีนการสอนปฏบิตักิารวทิยาศาสตรใ์หแ้กนั่กเรยีนในทกุชัน้ปี ตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 
2560 ปัจจบุนัมนัีกเรยีนไดเ้รยีนปฏบิตักิารวทิยาศาสตรจ์ านวน 1,400 คน

5. ปี 2562 จะยังมกีจิกรรมพัฒนาครดูา้นโครงงานสิง่แวดลอ้ม GLOBE และการอบรมเรือ่ง
สิง่ประดษิฐส์มองกลฝังตวั ใหแ้ก ่คร ูนักเรยีน รร. หลกั 67 


