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๓.๑๐ โครงการพระราชทานความชวยเหลือใหแกโรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผาเด็กกําพราแขวงเวียงจันทน (หลัก ๖๗) 

 (ผูถวายรายงาน:  นายไพรัช ธัชยพงษ, นายดนุชา สินธวานนท, นายบุญรักษ ยอดเพชร, นางพรพรรณ ไวทยางกูร) 

 

สืบเน่ืองจากท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป. ลาว) เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งในครั้งน้ัน ไดเสด็จพระราชดําเนินไปท่ีโรงเรียนพรสวรรคและชน

เผาประเทศลาว เพ่ือตรวจเยี่ยมความกาวหนาในการดําเนินงานของโรงเรียน หลังจากเสด็จพระราชดําเนินกลับมาแลว ไดทรงมีพระ

กระแสรับสั่งใหทางโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิจารณาเรื่อง

การใหความชวยเหลือในดานคอมพิวเตอร ใหแกโรงเรียนพรสวรรคและชนเผาประเทศลาว และโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผาเด็กกําพรา

แขวงเวียงจันทน (หลัก ๖๗) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไดพระราชทานงบประมาณในการจัดสรางอาคารเรียนคอมพิวเตอร เปน

เงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) และพระราชทานใหจัดหาระบบไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ เปนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

(หน่ึงแสนสองหมื่นบาท) โดยใชงบประมาณจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ  

สวทช. ไดขอความรวมมือ สํานักงาน กปร. เปนผูดําเนินการกอสรางอาคารเรียนใหโรงเรียนหลัก ๖๗ ท้ังน้ี สํานักงาน กปร. 

ไดประสานงานโครงการชลประทานอุดรธานี สํานักชลประทานท่ี ๕ เปนผูดําเนินการกอสรางอาคารเรียน พรอมจัดทําระบบไฟฟา

พรอมจัดหาเครื่องปรับอากาศใหโรงเรียนหลัก ๖๗ เรียบรอยแลวตั้งแตวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

เมื่อวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานช่ืออาคารเรียนคอมพิวเตอรวา 

“อาคาร เลิศมิตร” หมายถึง อาคารท่ีนํามาซึ่งมิตรภาพอันยอดยิ่ง 

 

๑) การพระราชทานใหความชวยเหลือดานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร 

เมื่อวันอังคารท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรคอมพิวเตอร

พระราชทานในอาคารเลิศมิตร ณ โรงเรียนหลัก ๖๗ ศาสตราจารย ดร.ไพรัชฯ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชดําริฯ พรอมคณะ สวทช. และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รับเสด็จในวันเวลาดังกลาว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชกระแสรับสั่งวา โรงเรียนหลัก ๖๗ เรียนวิทยาศาสตรเฉพาะ

ทฤษฏี ยังขาดการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร โปรดเกลาฯ ให ศาสตราจารย ดร.ไพรัชฯ ประสานงานกับหนวยงานในประเทศไทย 

เพ่ือใหความชวยเหลือดานการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรแกโรงเรียนดวย ศาสตราจารย ดร.ไพรัชฯ ไดปรึกษากับนางดวงสมร 

คลองสารา  ผูเช่ียวชาญพิเศษอาวุโส สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือรวมใหความชวยเหลือดาน

ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรใหแกโรงเรียนหลัก ๖๗ โดย สวทช. และ สสวท. ไดเชิญโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย เขา

รวมโครงการดังกลาว ดวยเน่ืองจากเปนโรงเรียนแกนนําของ สสวท. ท่ีอยูในพ้ืนท่ี  

วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ฝายเลขานุการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 

เวียงจันทน สสวท. ผูอํานวยการและคณะครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย ไดประชุมรวมกับผูอํานวยการและคณะครู

โรงเรียนหลัก ๖๗ โดยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย ไดนําเสนอรูปแบบการสอน ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรเบ้ืองตนของ

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ. หนองคาย และโรงเรียนหลัก ๖๗ นําเสนอขอมูลความตองการชวยเหลือ เชน สถานท่ี, หองปฏิบัติการ, 

อุปกรณทดลอง เปนตน สรุปความตองการของโรงเรียนหลัก ๖๗ ไดแก (๑) อาคารปฏิบัติการ (๒) อุปกรณการทดลองและเอกสาร (๓) 

การอบรม โดยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ. หนองคาย เปนพ่ีเลี้ยง 

แนวทางการดําเนินงานแบงเปน ๓ สวน ดังน้ี 

• ดานโครงสรางพ้ืนฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร พัฒนา และปรับปรุงโครงการพ้ืนฐานดานการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรไดแก สถานท่ี หองเรยีนและอุปกรณการทดลอง เปนตน 
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• ดานหลักสูตร และกจิกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร พัฒนา และคัดเลือกกิจกรรม หลักสตูร ทางดาน

วิทยาศาสตรท่ีสอดคลองกับหลักสตูรของ สปป. ลาว ท่ีสามารถนําไปปฏิบัตไิดจริงเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน

วิทยาศาสตรใหแกโรงเรียน 

• ดานบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร (ครูวิทยาศาสตร) พัฒนาและจัดอบรมเทคนิคการเรียนการสอนดานปฏิบัติการ

ทดลองวิทยาศาสตรใหแกครูโรงเรยีนหลัก ๖๗ และเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมดานปฏิบัติการ

ทดลองวิทยาศาสตรระหวางโรงเรยีน ไทย – สปป. ลาว  

๒) วัตถุประสงค  

เพ่ือชวยเหลือการเรียนการสอนดานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรใหแก โรงเรียนหลัก ๖๗  

 

๔) ผลการดําเนินงานป ๒๕๖๐  

๔.๑. กอสรางอาคารปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร 

อาคารปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร ช่ือพระราชทาน “อาคารมั่นมิตร” แลวเสร็จเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดย กปร. ใช

งบประมาณในการกอสราง ท้ังหมด ๕,๑๖๑,๐๐๐ บาท (แบงเปนงบประมาณกอสรางอาคารจํานวน ๓,๙๐๒,๐๐๐ บาท 

งบประมาณครุภัณฑ ๘๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท และคาซอมฝาเพดานอาคารเกา ๓๖๘,๘๐๐ บาท) 

 อาคาร คสล. ๑ ช้ัน กวาง ๑๐*๓๖ เมตร 

 หองเรียน ๔ หอง จุนักเรียนประมาณ ๔๘ คน/หอง (สามารถเปดปด ฉากก้ันหอง PVC เพ่ือเช่ือมตอ ๒ หองเรียนได)  

 หองเตรียมสาร ๑ หอง/ หองเก็บสาร ๑ หอง 

 เง่ือนไข 

• ออกแบบใหเขากับกลุมอาคารเดิม 

• ราคาจะตองไมสูงมาก 

• พ้ืนท่ีท่ีจะกอสรางมีขนาดจํากัด 
หมายเหตุ: ขณะน้ีอยูระหวางการติดตั้งครุภัณฑ 

๔.๒ ดานหลักสูตร และกิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  

พัฒนา และคัดเลือกกิจกรรม หลักสูตร ทางดานวิทยาศาสตรท่ีสอดคลองกับหลักสูตรของ สปป. ลาว ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหแกโรงเรียน จํานวน ๑๑ หลักสูตร ไดแก 

๔.๒.๑ สสวท. และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจัดทําคูมือ จํานวน ๑๐ เลม 

 คูมืออบรมพ้ืนฐานการใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน ๑ เลม 

 คูมือครูและนักเรียนวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ จํานวน ๓ เลม   

 คูมือครูและนักเรียนวิชาเคมี จํานวน ๒ เลม  

 คูมือครูและนักเรียนวิชาชีววิทยา จํานวน ๒ เลม 

 คูมือครูและนักเรียนวิชาฟสิกส จํานวน ๒ เลม 

๔.๒.๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดทําคูมือความปลอดภัยในการทํางานหองปฏิบัติการทดลอง

วิทยาศาสตรในโรงเรียนหลัก ๖๗ จํานวน  ๑ เลม 

 

๔.๓ ดานบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร (ครูวิทยาศาสตร) พัฒนาและจัดอบรมเทคนิคการเรียนการสอนดานปฏิบัติการทดลอง

วิทยาศาสตร  

อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานหองปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรในโรงเรียน และทบทวนเน้ือหาเคมี ชีววิทยา 

ฟสิกส วิทยธรรมชาติ (ครั้งท่ี ๓) จํานวน ๓ วัน ระหวางวันท่ี ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
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• หัวขอ: ความปลอดภัยในการทํางานหองปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรในโรงเรียน และทบทวนเน้ือหาเคมี ชีววิทยา 

ฟสิกส วิทยธรรมชาติ คณะครูโรงเรียนหลัก ๖๗ เขาอบรมท้ังหมด ๒๐ คน ไดแก วิทยธรรมชาติ  (๖ คน) ชีววิทยา (๕ 

คน) เคมี  (๔ คน)  และฟสิกส (๕ คน) 

วิทยากรโดย : ผศ.ดร. สุชาดา ไชยสวัสดิ์  และ นายธนาคาร คุมภัย  ศูนยการจัดการดานพลังงานสิ่งแวดลอม ความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

• หัวขอ: ทบทวนเน้ือหาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยธรรมชาติ คณะครูโรงเรียนหลัก ๖๗ ผูเขาเขาอบรมท้ังหมด ๒๐ คน 

ไดแก วิทยธรรมชาติ (๖ คน) ชีววิทยา (๕ คน) เคมี  (๔ คน)  และฟสิกส (๕ คน) 

วิทยากรโดย : สสวท. และคณะครูแกนนําโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ. หนองคาย  

• หัวขอ: กิจกรรมบูรณาการไอซีทีในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ผูเขาอบรม ไดแก ครูจํานวน ๓ คน และนักเรียน

ท้ังหมด ๑๒๐ คน ไดแก ม.๑ – ม. ๔ ช้ันเรียนละ ๒๐ คน และ ม. ๕ – ม. ๖ ช้ันเรียนละ ๑๐ คน  

วิทยากรโดย : คณะทํางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ  

 

๕)    แผนการดําเนินงาน ป ๒๕๖๑ 

๕.๑ ดําเนินการจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment) ใหแกนักเรียนระดับช้ัน ม.๑-๖ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓ วัน ณ โรงเรียนหลัก ๖๗ สปป. ลาว 

๕.๒ ดําเนินการจัดกิจกรรมคายหุนยนตบีม ใหแกนักเรียนระดับช้ัน ม.๑-๖ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓ วัน ณ โรงเรียนหลัก ๖๗ 

สปป. ลาว 

๕.๓ สนับสนุนใหคณะครูโรงเรียนหลัก ๖๗ เขารวมสัมนาวิชาการนานาชาติ ISMTEC2018 (The International Science, 

Mathematics and Technology Education Conference) ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

๕.๔ สสวท. สนับสนุนสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเพ่ิมเติมใหแกโรงเรียนหลัก ๖๗ 

 

๖)  ประเด็นเสนอตอท่ีประชุม 

 เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานในป ๒๕๖๐ และพิจารณาแผนการดําเนินงานและงบประมาณป ๒๕๖๑ โดยเปนงบประมาณ

สนับสนุนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ เปนจํานวนเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท  ( สองแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) 

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

 


