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๓.๒ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) 
 (ผู้ถวายรายงาน : นายไพรัช ธัชยพงษ์) 
 
๑. ความเป็นมา 

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรคอมพิวเตอร์พระราชทานในอาคารเลิศมิตร ณ โรงเรียนหลัก ๖๗ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
พร้อมคณะ สวทช. และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รับเสด็จในวันเวลาดังกล่าว 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า โรงเรียน
หลัก ๖๗ เรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะทฤษฏี ยังขาดการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ และได้โปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัชฯ 
ประสานงานกบัหน่วยงานในประเทศไทย จึงเกิดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

• มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

• สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 

• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

• สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

• สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  

• โครงการชลประทานอุดรธานี สำนักชลประทานที่ ๕ 

• สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์  

• โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ .หนองคาย 

• วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จ. หนองคาย 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือโรงเรียน โดยเริม่ดำเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน 

๒. การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนหลัก ๖๗ (ก่อนดำเนินโครงการ) 

• จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรร์ะดับชั้น ม.๑ – ม.๗ (๕๐-๖๐ คน/ห้อง) 
ช้ัน ม. ๑ – ม. ๔  ช้ันมัธยมตอนตน้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาตทิั่วไป 
ช้ัน ม. ๕ – ม. ๗ ช้ันมัธยมตอนปลายเรียนวิชา ได้แก่ ชีววิทยา เคม ีและฟิสิกส ์

• เรียนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการบรรยาย ไม่มีการเรียนการสอนปฏบิัติการวิทยาศาสตร์ และไมม่ีอาคารเรียน
วิทยาศาสตร์   

๓. การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนหลัก ๖๗ สปป.ลาว 
มีแนวทางการดำเนินงานแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี ้

• ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรไ์ด้แก่ สถานท่ี หอ้งเรียนและอุปกรณ์การทดลอง เป็นต้น  
โดย กปร. กรมชลประทานที่ ๕ และ สสวท.  

• ด้านหลักสูตร และกิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พัฒนา และคัดเลือกกิจกรรม หลักสูตร ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ สปป. ลาว ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน 
โดย สสวท. และ รร. ปทุมเทพวิทยาคาร 
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• ด้านบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครูวิทยาศาสตร์) พัฒนาและจัดอบรมเทคนิคการเรียนการสอนด้านปฏิบตัิการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูโรงเรียนหลัก ๖๗ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมด้านปฏิบัติการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ไทย – สปป. ลาว  
โดย สสวท. และรร. ปทุมเทพวิทยาคาร 

 
กิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้โครงการต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ คร้ัง 

 

กิจกรรม ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

๑. จัดประชุมระหว่าง
คณะทำงานไทย-ลาว 

๒๒ ม.ค. ๕๙ ๑๕ ก.ย. ๖๐ ๑๑ ก.ย. ๖๑ ๓๐ ต.ค ๖๒ ๔ ครั้ง 

๒. ติดตาม ตรวจเยีย่ม 
ประเมินผล 

๑๙ ธ.ค. ๕๙ ๒๘-๓๑ มี.ค.๖๐ 
 

๒๙-๓๑ ต.ค ๖๒ ๓ ครั้ง 

๓. อบรมให้ความรู้ครู
วิทยาศาสตร์  
และ กิจกรรมแลกเปลีย่น
ระหว่างไทย-ลาว 

• ๒๓-๒๖ 
ก.ค. ๕๙ 

• ๕ ส.ค. ๕๙ 

• ๒๓-๒๕ ม.ค.๖๐ 

• ๑๓-๑๕ พ.ย.๖๐ 

๒-๑๔ ก.ย. ๖๑ • ๔–๘ ก.พ. ๖๒ 

• ๑๙-๒๓ มิ.ย.๖๒ 

๗ ครั้ง 

 
 ๓.๑ ผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอาคารห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ 
         ได้ดำเนินการสร้างอาคารปฏบิัติการวิทยาศาสตร์ ซึ่งต่อมาได้รบัพระราชทานช่ืออาคาร “มั่นมติร” แปลว่า อาคารที่นำมาซึ่ง
มิตรภาพอันแน่นแฟ้นมั่นคง (หน่วยงานรับผิดชอบ : กปร. กรมชลประทานอุดรธานี และ สสวท.) 

ผลการดำเนินงาน  

- ปี ๒๕๖๐ อาคารปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ “มั่นมิตร” แล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ย. ๖๐ (กปร. สนับสนุงบประมาณ 
๕,๑๖๑,๐๐๐ บาท)  

- ปัจจุบัน สสวท. ได้มอบสารเคมี วัสดุ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้โรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทุกสาระวิชา
ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ แล้ว 

-  ปี ๒๕๖๒ สถานทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ ได้ดำเนินการสร้างห้องนำ้ให้จำนวน ๒ ห้อง 

- ปัจจุบันอาคาร “มั่นมติร” เปดิใช้สอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับช้ัน ม. ๓ – ม. ๗ จำนวน ๑,๐๕๑ คน 
(รร. มีแค่ ม. ๓ – ม. ๗) นักเรยีนเรียนปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห ์

ปัญหาทางด้านอาคาร 

- แสงส่องเข้าห้องเรียนโดยตรง ทำให้อากาศร้อน และมองจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องไม่ชัดเจน แม้ว่าจะมกีารติดตั้งกัน
สาดป้องกันแสง แต่แสงยังลอดผ่านมาได ้

- อาคารถูกปลวกทำลายบางส่วนไมช่ำรุดมาก 

- สารเคมีบางตัวหมด (ไมส่ามารถหาซื้อได้ที่ สปป. ลาว) 

- เครื่องช่ังสารเคมี และ กล่องจุลทรรศน์ชำรดุและไมเ่พียงพอ 
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แนวทางการแก้ปัญหาในปี ๒๕๖๓ 

- กปร. มอบให้กรมชลประทาน เข้าไปแก้ไขการตดิตั้งกันสาดให้ป้องกันแสงมากขึ้น และหาวิธีป้องกัน กำจัดปลวกใน
อาคารปฏิบตัิการวิทยาศาสตร ์

- สสวท. จัดหาสารเคมี และ อุปกรณ์มอบให้โรงเรียนเพิม่เตมิ 

- มูลนิธิฯ สนับสนุนครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ในส่วนท่ี สสวท. ไม่สามารถจัดหาให้ได้ ได้แก่ เครื่องช่ังสารเคมี ๔ ตัว และ 
กล่องจุลทรรศน์ ๑๐ ตัว เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน 

 ๓.๒ ผลการดำเนินงานด้านหลักสูตร และกิจกรรมในการเรียนการสอนปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (หน่วยงานรับผิดชอบ : 
สสวท.  รร. ปทุมเทพวิทยาคาร และ มจธ.) 

  หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับ สปป. ลาว จำนวน ๑๕ เล่ม 

- คู่มือ ครู และนักเรียนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ๓ เล่ม  

- คู่มือ ครู และนักเรียนฟิสิกส์ ๒ เลม่ 

- คู่มือ ครู และนักเรียนเคมี ๒ เล่ม  

- คู่มือ ครู และนักเรียนชีววิทยา ๒ เล่ม 

- คู่มืออบรมพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบตัิการ ๑ เล่ม  

- คู่มือความปลอดภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีน ๑ เล่ม 

- คู่มือ ปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ๑ เลม่  

- คู่มือ ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ ๑ เลม่ 

- คู่มือ ปฏิบัติการวิชาเคมี ๑ เล่ม  

- คู่มือ ปฏิบัติการวิชาชีววิทยา  ๑ เล่ม 

ผลการดำเนินงาน  

- ครูหลัก ๖๗ สามารถคัดเลือกบทเรียนปฏิบตัิการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ตนสนใจไปจดัการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้ 

- ครูหลัก ๖๗ สามารถดัดแปลงตัวอย่างจากหลักสูตรที่จดัทำให้ ไปใช้จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
ตามบริบทของโรงเรียนหลัก ๖๗ ได้  

ปัญหาทางด้านหลักสตูรที่พบ  
ในปี ๒๕๖๓ นโยบายโรงเรียนหลกั ๖๗ จะจดัการเรียนการสอนแค่ในระดับ ม. ๔ – ม. ๗ เท่านั้น (ไม่รบันักเรียนระดับ ม. ๑ 

– ม. ๓ ) ดังนั้นคณะครูวิทยาศาสตร์จึงจำเป็นต้องจัดการสอนในรายวิชา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ เป็นหลัก คณะทำงานจึงจำเป็นที่จะต้อง
จัดทำหลักสูตร รายวิชาทั้ง ๓ เพิ่มเติมให้ครูผูส้อน 

การแก้ปัญหา 
สสวท. และ รร. ปทุมเทพวิทยาคาร จัดทำคู่มือในหลักสูตรเพิ่มเติมทางด้าน ชีววิทยา เคมี และฟสิิกส์ให้โรงเรียนหลัก ๖๗ ใน

ปี ๒๕๖๓ 
๓.๓ ผลการดำเนินงาน ด้านพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สสวท. รร. ปทุมเทพวิทยาคาร 

มจธ. และ มูลนิธิฯ) จากการติดตามการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหลัก ๖๗ ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ สภาพทั่วไป 
บุคลิกภาพ การดำเนินการสอน และการสรุปบทเรียน ภาพรวมจากการซุ่มกลุ่มตัวอย่างประเมินการสอนของ ครู ๙ คน (ใน ๔ วิชา) ครู
จัดการเรียนการสอนส่วนมากอยู่ในระดับท่ีดี ร้อยละ ๓๗.๕ (ควรปรับปรุง ๑ คน, พอใช้ ๑ คน,ดี ๖ คน และ ดีมาก ๑ คน )  

เกณฑ์: ไม่ผา่น ควรปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก 
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รายชื่อครูวิชาวิทยาศาสตร์ที่คณะทำงานสังเกตการณ์สอนของครู ๙ คน ดังนี ้ 

๑) นางเวียงขง มุนตีวง  วิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ระดับ ม.๔  
๒) นางสุกสาคอน พิดทุมมา วิชาชีววิทยา ระดับ ม.๗ 
๓) นายสุวันไท สึกสาสิน วิชาชีววิทยา ระดับ ม.๗  
๔) นายไซเงิน วงพะจัน  วิชาเคมี ระดบั ม.๗  
๕) นางบุนเพ็ง ไซยะลาด  วิชาเคมี ระดบั ม.๖  
๖) นายจันสะมุด ไซยะพูวง  วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.๖  
๗) นางแสงอาลุน แก้วมะนี  วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.๕  
๘) นางอำไพวอน ไซยะลัก  วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.๖  
๙) นางบุนมา แสงสลุิวง วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.๗  

ผลการติดตามของครูวิทยาศาสตรพ์บว่า 

- มีความมั่นใจในการทำปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์มากข้ึน กระตือรือร้น 

- ครูพยายามใช้เทคนิคต่างๆ ในการสอนนักเรียน   

- ครูเริม่ใช้คำถามเพื่อนำบทเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและกลา้ตอบคำถาม  

- บรรยากาศในห้องเรียนมีปฏิสมัพันธ์กันมากข้ึน 
ผลการติดตามของนักเรยีนพบว่า 

- ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้คล่องแคล่ว มีความมั่นใจมากขึ้น  

- นักเรียนกลา้พูดคุย และตอบคำถามในช้ันเรียนมากขึ้น 

- นักเรียนสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ มีทัศนคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร ์
ปัญหา 

- การจัดการเรยีนการสอนของครูสว่นใหญ่ยังขาดขั้นตอนการเกริ่นนำก่อนเข้าสู่บทเรียน 

- นักเรียนบางคนยังขาดความมั่นใจในการตอบคำถาม และทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
แนวทางแก้ไข 
จัดให้คณะครูวิทยาศาสตร์มาศึกษาดูงานการเรียนการสอนในช้ันเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรยีนปทุมเทพวิทยาคาร  

จ. หนองคาย เพื่อให้เห็นแนวทางการจัดการเรยีนการสอนตามสภาพจริงของโรงเรียนในไทย  

๔. การประชุมและการติดตามผลการดำเนินการโครงการปี ๒๕๖๒  

- คณะทำงานโครงการ ได้แก่ มูลนิธฯิ สำนักงาน กปร.  สสวท. สำนักชลประทานที่ ๕ สถานเอกอัครราชทูตไทย  
ณ เวียงจันทน์ รร. ปทุมเทพวิทยาคาร และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประชุมและตดิตามผลการจดัการเรียนรู้ปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์ โรงเรียน หลัก ๖๗ ระหว่างวันท่ี ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

- ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ และคุณบญุรักษ์ สรัคคานนท์ (ผู้แทนมลูนิธฯิ) ประชุมตดิตามความก้าวหน้าโครงการฯ ร่วมกับ 
นายดำรง ใคร่ครวญ (เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์) วันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
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ตัวอย่างบททดลองที่โรงเรียนหลัก ๖๗ ต้องการเพ่ิมเติมในปี ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. สรุป 

- สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสเมื่อครั้งเสด็จเปดิ
อาคาร”เลศิมิตร”โรงเรียนหลัก ๖๗ สปป.ลาว เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ว่า โรงเรยีนดังกลา่ว เรียนวิทยาศาสตร์
เฉพาะทฤษฏี ยังขาดภาคปฏิบัติ ควรที่จะประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลอืแก่โรงเรียนต่อไป 

- คณะทำงานฝา่ยไทยประกอบด้วย สสวท. กปร.  กรมชลประทาน สถานเอกอัครรราชทูตไทยในกรุงเวียงจันทน์ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร สพฐ. และมจธ. โดยมี สวทช.และมลูนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำรฯิ ทำ
หน้าท่ีเลขานุการและประสานงานหน่วยงาน หน่วยงานเหล่านีไ้ดร้่วมกันสนับสนุนทรัพยากรทั้งงบประมาณและบคุลากร
ดังกล่าวข้างต้น 

- ตลอดปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีผลดำเนินการ คือ  
๑) สร้างอาคารห้องปฏิบัตการวิทยาศาสตรจ์ำนวน ๑ อาคาร งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๑๖๑,๐๐๐ บาท  ช่ือพระราชทาน

ว่าอาคาร “มั่นมิตร” แปลว่า  อาคารที่นำมาซึ่งมติรภาพอันแน่นแฟ้นมั่นคง 
๒) จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ประชุมระหว่าง ไทย – ลาว จำนวน ๔ ครั้ง ประชุมติดตามประเมินผลจำนวน ๓ ครั้ง และ

อบรมให้ความรู้ และ ศึกษาดูงาน ๗ ครั้ง 
๓) เกิดหลักสูตรในการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทีส่อดคล้องหลักสูตร สปป. ลาว จำนวน ๑๕ เล่ม/

หลักสตูร 
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- เริ่มมีการเรียนการสอนปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรยีนในทุกช้ันปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปัจจุบันมีนักเรียนได้
เรียนปฏิบตัิการวิทยาศาสตรร์ะดับช้ัน ม. ๓ – ม. ๗ จำนวน ๑,๐๕๑ คน (รร. มีแค่ ม. ๓ – ม.๗) และนกัเรียนได้เรยีน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห ์

- ปี ๒๕๖๓ รร. หลัก ๖๗ ต้องมีการพัฒนาครูทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเตมิโดย เน้นเนื้อหาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และพัฒนาครู 
นักเรียน ทางด้านทักษะโปรแกรมมิ่งด้วย 
 

๘.  ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ และเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๖๓   

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


