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๓.๓ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

 (ผู้ถวายรายงาน : นายไพรัช ธัชยพงษ์) 
 
๑. ความเป็นมา 

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารีเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรคอมพิวเตอร์พระราชทานในอาคารเลิศมิตร ณ โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ (ชื่อเดิม 
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗)  ) ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู ้แทนส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รับเสด็จในวันเวลาดังกล่าว 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า 
โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ เรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะทฤษฎี ยังขาดการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ และได้โปรดเกล้าฯ ให้
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัชฯ ประสานงานกับหน่วยงานในประเทศไทย จึงเกิดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท า
แผนด าเนินงานในการให้ความช่วยเหลือโรงเรียน โดยเริ่มด าเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 

• มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

• ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 

• ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

• สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

• ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  

• โครงการชลประทานอุดรธานี ส านักชลประทานที่ ๕ 

• สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์  

• โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ .หนองคาย 

• วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จ. หนองคาย 

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

๒. รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
(สปป. ลาว)การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการฯ 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.๑ – ม.๗ (๕๐-๖๐ คน/ห้อง) ในระดับช้ัน ม. ๑ – ม. ๔  เรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทั่วไป และในระดับชั้น ม. ๕ – ม. ๗ เรียนวิชา ได้แก่ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ โดยรูปแบบการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร์จะเป็นรูปแบบการบรรยาย ไม่มีการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และไม่มีอาคารเรียนวิทยาศาสตร์   

๓. แนวทางการด าเนนิงานให้ความช่วยเหลอืด้านการปฏิบัตกิารทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมหลกั ๖๗ สปป.ลาว 
แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี ้

• ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้แก่ สถานท่ี ห้องเรียนและอุปกรณ์การทดลอง เป็นต้น  
โดย กปร. กรมชลประทานที่ ๕ และสสวท.  

• ด้านหลักสูตร และกิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พัฒนา และคัดเลือกกิจกรรม หลักสูตร 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ สปป. ลาว ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน 
โดย สสวท. และรร. ปทุมเทพวิทยาคาร  
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• ด้านบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครูวิทยาศาสตร์) พัฒนาและจัดอบรมเทคนิคการเรียนการสอนด้าน
ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กิจกรรมด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ไทย – สปป. ลาว  
โดย สสวท. และรร. ปทุมเทพวิทยาคาร 

๔. ผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีผลด าเนินการ คือ  

• สร้างอาคารห้องปฏิบัตการวิทยาศาสตร์จ านวน ๑ อาคารงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๑๖๑,๐๐๐ บาท  ได้รับพระราชทาน
ช่ือว่าอาคาร “มั่นมิตร” แปลว่า  อาคารที่น ามาซึ่งมิตรภาพอันแน่นแฟ้นมั่นคง 

• จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ประชุมระหว่าง ไทย – ลาว จ านวน ๔ ครั้ง ประชุมติดตามประเมนิผลจ านวน ๓ ครั้ง และอบรม
ให้ความรู้ และ ศึกษาดูงาน ๗ ครั้ง และเกิดหลักสูตรในการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร สปป. ลาว จ านวน ๑๕ หลักสูตร 

• ครูวิทยาศาสตร์ รร. วัฒนธรรมหลกั ๖๗ จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีขึ้น 

• นักเรียนในทุกช้ันปี ม. ๓ – ม. ๗ จ านวน ๑,๐๕๑ คน ได้เรียนปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
จากเดิมทีไ่ม่เคยได้เรยีนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

• ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ด้วยสถานการณ์โควิด-๑๙ ปจัจุบันคณะครู รร. วัฒนธรรมหลัก ๖๗ ได้รับการพัฒนาด้านการจดัการ
เรียนการสอนปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ในลักษณะ New Normal  เรียนรูผ้่านสื่อดิจิทัล และแลกเปลีย่นให้คำปรึกษา
ด้วยระบบออนไลน ์

๕. ผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๔ 

- ปี ๒๕๖๔ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ ต้องหยุดโรงเรียนและเปิดเรียนเมือ่
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และในช่วงปลายปี ๒๕๖๔  มีนักเรียนในโรงเรียนติดเชื้อโควิด-๑๙  โรงเรียนจึงหยุดการเรียน
การสอนแบบ On-site ไปเป็นการเรียนออนไลน์ในหอพักของตนเองผ่านระบบ ZOOM, Microsoft Team เป็นต้น และ
ปัจจุบันโรงเรียนมีการเปลี่ยนผู้บริหารจาก ผอ.จันดา แก้วภักดี เป็น พันต ารวจเอกทะวีพอน ฮักหน่อลาด การประสานงาน
โรงเรียนจึงมีขั้นตอนมากข้ึน การจัดกิจกรรมใด ๆ ต้องผ่านกระทรวงป้องกันความสงบ 

- กปร. และ สสวท. ได้ สนับสนุน (๑) เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) จ านวน ๒๐ ชุด และ (๒) อุปกรณ์และสารเคมี
วิทยาศาสตร์ส าหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ 
ตัวอย่างรายการตามภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการอุปกรณ์และสารเคมีวิทยาศาสตร์ (สสวท.) 
 

รายการเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS)  (กปร.) 
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- คณะท างาน มูลนิธิฯ กปร. รร.ปทุมเทพฯ และสวทช.  มีการ ประชุม ติดตาม สอบถาม ปัญหา แนวทางการใช้
อุปกรณ์การสอนการทดลองวิทยาศาสตร์ที่มูลนิธิฯ ได้ส่งมอบให้ทางโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ เป็นระยะ ทางออนไลน์  

๖. แผนการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๕ 

๖.๑ ติดตามให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของอุปกรณ์และสื่อท่ีได้มอบไป 
๖.๒ ประชุมคณะท างานไทย และสปป.ลาว เพื่อหาแนวทางในการสร้างความยั่งยืนในเรียนการสอนปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ ต่อไป 
๖.๓ จัดท าโครงการ “กิจกรรมโครงงานแบบบูรณาการ เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (กรณีโครงงาน

สิ่งประดิษฐ์รับมือกับสถานการณ์โควิด-๑๙ ) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
รูปแบบโครงงาน ให้แก่ครูโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ โดยการน าความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปบูรณา
การเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ผ่านประสบการณ์ในการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based learning) หรือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning)  โดยกิจกรรมมีการจัดท าสื่อการสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการน าความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไปบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  
ในสาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกสื เทคโนโลยี และ Coding/Programming เพื่อให้ครูสามารถน ากิจกรรมการท า
โครงงานสิ่งประดิษฐ์รับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ไปใช้จัดกิจกรรมกับนักเรียนต่อไปได้  

๙. สรุป 

- สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชกระแสเมื่อครั้ง
เสด็จเปิดอาคาร”เลิศมิตร” โรงเรยีนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) (ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น 
โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ว่า 
โรงเรียนดังกล่าวเรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะทฤษฎี ยังขาดภาคปฏบิัติ ควรที่จะประสานงาน เพื่อพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่โรงเรียนต่อไป  

- คณะท างานฝา่ยไทยประกอบด้วย สสวท. กปร.  กรมชลประทาน สถานทูตไทยในกรุงเวียงจันทน์ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร สพฐ. มจธ. โดยมี สวทช.และมลูนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าริฯ  
ท าหน้าที่เลขานุการและประสานงาน หน่วยงานเหล่านีไ้ดร้่วมกันสนบัสนุนทรัพยากรทั้งงบประมาณและบุคลากร
ดังกล่าวข้างต้น 

  



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ                                                                                                       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ 

- ตลอดปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีผลด าเนินการ คือ  
➢ สร้างอาคารห้องปฏิบัตการวิทยาศาสตรจ์ านวน ๑ อาคาร งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๑๖๑,๐๐๐ บาท  ช่ือ

พระราชทานว่าอาคาร “มั่นมิตร” แปลว่า  อาคารที่น ามาซึ่งมติรภาพอันแน่นแฟ้นมั่นคง 
➢ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ประชุมระหว่าง ไทย – ลาว จ านวน ๔ ครั้ง ประชุมติดตามประเมินผลจ านวน ๓ ครั้ง 

และอบรมให้ความรู้ และ ศึกษาดงูาน ๗ ครั้ง 
➢ จัดหลักสูตรในการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องหลักสูตร สปป. ลาว จ านวน ๑๕ หลักสูตร 

และจัดท าวิดีโอสื่อการสอนจ านวน ๔ เรื่อง ให้แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาครูในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ 
➢ เริ่มมีการเรียนการสอนปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรยีนในทุกช้ันปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ปัจจุบันนักเรียนไดเ้รียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างน้อย ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห ์
➢ ปี ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ แม้มีสถานการณ์โควิด-๑๙ แต่โรงเรียนยังต้องมีการพัฒนาครูและนักเรียนทาง

วิทยาศาสตร์และทักษะโปรแกรมมิ่งต่อไป ซึ่งคณะท างานได้ติดต่อ ประสานงานในลักษณะ New Normal 
เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

➢ ผู้แทนจาก มูลนิธิฯ  สสวท. และ รร.ปทุมเทพวิทยาคารฯ ร่วมกันประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
เพื่อให้ค าแนะน าการใช้ และแนวทางแก้ปัญหา อุปกรณ์การสอนการทดลองวิทยาศาสตร์ ที่มูลนิธิฯ ได้ส่ง
มอบให้ทางโรงเรียน เช่นเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้น 

๑๐.  ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
 เพือ่รับทราบผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๖๕   

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


