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วัตถุประสงค

ปลูกฝงใหเด็กอนุบาลสนใจว�ทยาศาสตรผานกิจกรรมตอไปนี้
พัฒนาครูอนุบาลใหสอนวิทยาศาสตรแบบ Hands-on
ตามปรัชญาการเรียนรูของโครงการ (Co-construction
และ Meta-cognition)

สรางสรรคสื่อการเรียนการสอนใหครู วิทยากรเครือขายทองถิ่น
และเครือขายทองถิ่น
จัดกิจกรรมสรางความตระหนักใหผูปกครองและครอบครัว
เสาะหา “นักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยง” ใหแกโรงเรียน

การเขาถึงกลุมเปาหมาย
เกี่ยวกับโรงเรียน:

จำนวนโรงเร�ยน

35000

โครงการมีสมาชิกใหมเพิ่มขึ้น 7,086 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้นเปน 29,114 โรงเรียน
25000
ในปนม้ี โี รงเรียนผานการประเมินรับตราพระราชทาน
20000
6,914 โรงเรียน พบวามีโรงเรียนเขารับตรามากกวา
15000
พ.ศ. 2561 จำนวน 2,947 โรงเรียน เนื่องจาก
10000
ในปนม้ี กี ารเปลีย่ นแปลงกระบวนการในการตรวจ
โครงงานของ สพฐ. จากการตรวจโครงงานโดย
5000
คณะกรรมการกลางเปนใหแตละ LN (เขตพื้นที่)
0
2558
2559
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2561
2562
ป
ตรวจโครงงานเอง ซึง่ ทำใหการตรวจโครงงานและ
โรงเร�ยนในโครงการ
โรงเร�ยนรับตราครั้งที่ 1
โรงเร�ยนรับตราครั้งที่ 2
โรงเร�ยนรับตราครั้งที่ 3
การทราบจำนวนโรงเรียนที่ผานการรับตราเร็วขึ้น
ทัง้ นีย้ งั เปนการลดงบประมาณในการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจโครงงานประมาณ 1,230,200 บาท และกาวตอไปสวนกลางของ สพฐ.
จะเปนผูพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนที่ผานการประเมินตอไป
การขยายโครงการสูโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จากการหารือโครงการจะดำเนินการผานมหาวิทยาลัยในพื้นที่
เนื่องจากสามารถดูแลและบริหารจัดการเครือขายไดรวดเร็ว ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแกนนำ 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยกาวตอไปโครงการจะเสาะหาเครือขาย
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ซึ่งจะเริ่มเปดรับสมัครใน พ.ศ. 2563
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เกี่ยวกับผูนำเครือขายทองถิ่น:

จำนวนเคร�อขายทองถิ�น (Local Network)
และว�ทยากรเคร�อขายทองถิ�น (Local Trainer)
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ว�ทยากรเคร�อขายทองถิ�น

เกี่ยวกับคณะทำงาน:

จำนวนว�ทยากรหลัก
(Core Trainer)

โครงการมีจำนวนวิทยากรหลักอาวุโส (Senior Core Trainer
หรือ Senior CT) 5 คน และจำนวนวิทยากรหลัก (Core Trainer
หรือ CT) 22 คน
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ในปการศึกษา 2562 ทีผ่ า นมามีผนู ำเครือขายทองถิน่ ใหม 4 แหง
คือโรงเรียนมารดาอุปถัมภ จังหวัดแพร ซึ่งโอนยายโรงเรียนใน
เครือขายจากโรงเรียนเทพพิทักษวิทยา และอีก 3 เครือขายคือ
เครือขายภายใตการดูแลของบริษัทบี.กริม จอยน เว็นเจอร คือ
บริษทั บี.กริม แอรคอนดิชน่ั นิง่ บริษทั เคเอสบี และบริษทั บี.กริม
เรียลเอสเตท รวมทัง้ สิน้ ขณะนีม้ เี ครือขายทัง้ หมด 240 เครือขาย
และจากการเพิม่ จำนวน LN ทำใหมกี ารขยายกลุม โรงเรียนไปยัง
สังกัดเอกชนเพิ่มมากขึ้นจำนวน 40 โรงเรียน
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การพัฒนาคุณภาพโครงการ

พัฒนาวิทยากรหลักอาวุโส (Senior Core Trainer) และผูบริหารโครงการ
มูลนิธบิ า นนักวิทยาศาสตรนอ ย เยอรมนี ไดจดั งานสัมมนาวิชาการ IDOS 2019
ในหัวขอ STEM Education for Sustainable Development ระหวางวันที่ 5-6
ธันวาคม 2562 ณ กรุงเบอรลนิ ประเทศเยอรมนี โดยดร.กานจุลี ปญญาอินทร
SCT ของโครงการ เปนหนึง่ ในคณะกรรมการทำงานของการจัดงานครัง้ นี้ รวมถึง
อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเพื่อนำเสนอผลงาน
ในหัวขอ Context is King - How Can We Implement STEM Approaches in
Specific Contexts for Education for Sustainable Development (ESD)
และคุณคิม จงสถิตยวฒ
ั นา ผูบ ริหารโครงการไดเปนหนึง่ ในผูร ว มงานสัมมนานี้
เชนกัน
โดยหัวใจสำคัญของงานสัมมนาวิชาการนีค้ อื เพือ่ กระตุน ใหผเู กีย่ วของกับวงการ
การศึกษาตาง ๆ ตระหนักถึงการกระบวนการถายทอดองคความรูแ ละการนำไปใช
ของกระบวนการเรียนรูแบบ STEM เพื่อตอบโจทย SDGs ทั้ง 17 หัวขอ

พัฒนาวิทยากรเครือขายทองถิ่น (Local Trainer หรือ LT) และผูนำเครือขายทองถิ่น (Local Network หรือ LN)
อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน สำหรับ LT ใหม
พ.ศ. 2562 สพฐ. มี LT ใหมเพิม่ สำหรับเครือขายทีม่ โี รงเรียนในเครือขาย 150 โรงเรียน
จำนวน 66 คน และทดแทนผูเกษียณอายุ 109 คน รวม 175 คน ซึ่งทีม CT รวมกับ
ทีมผูช ว ย CT จากสพฐ. ไดจดั การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารขัน้ พืน้ ฐานหัวขอ “น้ำ-อากาศ”
ใหกับ LT กลุมนี้โดยแบงเปน 2 รุนเพื่อคุณภาพการอบรมที่ดี ระหวางวันที่ 26-27
มกราคม และวันที่ 1-3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 นอกจากนีย้ งั เนนย้ำถึงแนวทางการจัด
การเรียนรูของโครงการ และบทบาทหนาที่ของการเปน LN และ LT ใหมากกวาเดิม
ผลปรากฏวาผูเขาอบรมสามารถสะทอนคิดถึงแนวทางการพัฒนาโครงการไดเปน
อยางดี และจากผลประเมินการอบรมเทียบกับป 2561 พบวาผูเขาอบรมมีความ
พึงพอใจและความเขาใจมากขึน้ คิดเปน 100% โดยผูอ บรมมีขอ เสนอแนะเพิม่ เติม
ใหเพิ่มวันอบรมและเนนหัวขอโครงงานใหเขมขนมากยิ่งขึ้น

อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางประจำปให LT ทุกคน
พ.ศ. 2562 โครงการไดปรับการอบรมเฉพาะทางในหัวขอ “วิทยาการคำนวณ (Unplugged
Computing Science)” ซึ่งโครงการมีจุดประสงคในการพัฒนาการเรียนรูและการคิดของเด็ก
ปฐมวัยใหเปนระบบผานกิจกรรมวิทยาการคำนวณดังกลาว โดยมีการเปลีย่ นแปลงสถานทีจ่ ดั
อบรมจากจัดทีส่ ว นกลางเปนจัดตามภูมภิ าค ระหวางวันที่ 5 มี.ค.-29 เม.ย. ซึง่ แบงออกเปน 6 รุน
มีผูเขาอบรมรวมทั้งสิ้น 552 คน เฉลี่ยผูอบรมในแตละรุน 80-100 คน ทำใหกลุมในการอบรม
มีขนาดเล็กลง วิทยากรสามารถดูแลการอบรมไดทว่ั ถึงและพัฒนาคุณภาพไดอยางทีโ่ ครงการ
ตัง้ เปาหมายไว ซึง่ จากผลการประเมินพบวาผูเ ขาอบรมมีความพึงพอใจคิดเปน 91.5% ซึง่ เทากับ
ความพึงพอใจจากการอบรมเฉพาะทางหัวขอ “น้ำและเทคโนโลยี” เมื่อ พ.ศ. 2561 จากการ
อบรมทำใหเกิดความทาทายกับครูปฐมวัย ซึง่ มองวาหัวขอ วิทยาการคำนวณเปนเรือ่ งทีไ่ กลตัวเด็ก
แตเมือ่ สิน้ สุดการอบรมทำใหครูมคี วามเขาใจและพบวา วิทยาการคำนวณเปนเรือ่ งทีอ่ ยูร อบตัว
นักเรียนสามารถนำมาใชทำกิจกรรมในชั้นเรียนได
และในปการศึกษา 2563 โครงการจะจัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเฉพาะทางในหัวขอ “การศึกษา
เพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (Education for Sustainable Development)” ซึง่ สอดคลองกับกิจกรรม
ในงานครบรอบ 10 ปบา นนักวิทยาศาสตรนอ ย ประเทศไทย ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันที่ 14-15 ก.ย. 2563
เพื่อใหครูและเด็ก ๆ ตระหนักถึงการสรางเจตคติในการใชชีวิตประจำวันอยางยั่งยืน กลาวคือ
ครูและเด็กเขาใจถึงผลกระทบของสิง่ แวดลอม สังคม เศรษฐกิจในการดำรงชีวติ เพือ่ สรางแนวทาง
การแกไขปญหารวมกัน
พัฒนาผูนำเครือขายทองถิ่น (Local Network)
การอบรมหัวขอพื้นฐาน “น้ำ-อากาศ” ผานระบบทางไกล
เนื่องดวยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายจัดอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารขัน้ พืน้ ฐานหัวขอ “น้ำและอากาศ” ผานระบบทางไกล เพือ่ ใหมาตรฐาน
การอบรมเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสรางความเขาใจในแนวทางการจัดการ
เรียนรูของโครงการและการทำโครงงานไดอยางถูกตอง
ในการอบรมครัง้ นีม้ ผี นู ำเครือขายทองถิน่ และครูเขารวมอบรมทัง้ สิน้ 15,922 คน ซึง่ มี
ผลประเมินความพึงพอใจในการอบรมในระดับดี-ดีมาก จำนวน 97% และยังมีอกี 3%
ทีโ่ ครงการตองปรับปรุงและพัฒนางานตอไป นอกจากนีโ้ ครงการยังไดเผยแพร VDO
ในการอบรมลงบนชองทางตาง ๆ เชน YouTube เพื่อใหคุณครูสามารถยอนกลับไป
ทบทวนดูบทเรียนไดอีกดวย
การจัดทำ VDO แนวทางการจัดการเรียนรูของโครงการ
จาก พ.ศ. 2561 ที่โครงการไดวางแผนทำ VDO แนวทางการจัดการเรียนรูของโครงการ
จำนวน 4 ชิ้นใน พ.ศ. 2562 นี้ VDO ทั้งหมดไดจัดทำเสร็จสิ้นและเผยแพรทาง
ชองทางตาง ๆ เชน Youtube และ MOOK เพือ่ เปนฐานขอมูลในการดำเนินโครงการ
ใหกับคุณครูเรียบรอยแลว โดยคุณครูสามารถเขาไปดูไดผานชอง IPST Channel
และ OBEC TV

การขยายโครงการสูระดับประถมศึกษา

ในปการศึกษา 2562 ดร.กานจุลี ปญญาอินทร ทีม CT ของโครงการไดขยายโครงการสูร ะดับ
ประถมศึกษาในหัวขอใหมคือ “วิทยาการคำนวณ (Unplugged Computing Science)”
เมื่อ วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 ใหกับครูโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทัง้ 12 แหง จำนวน 35 คน ผลปรากฏวาครูมคี วามเขาใจเกีย่ วกับวิทยาการคำนวณมากกวา
ครูระดับปฐมวัย และทำใหเกิดการทำงานรวมกันของศึกษานิเทศกระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษาซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการขยายโครงการเขาสูร ะดับประถมศึกษา
โดยกาวตอไป คณะทำงานและทีม CT ไดวางแนวทางการขยายโครงการเขาสูระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งจะเริ่มจากการเสาะหา CT กับ LN และเปดรับการเขารวมโครงการในระดับ
ประถมศึกษาตามลำดับ ดังนี้
ป 2562 เสาะหา CT จากการนำรองกับโรงเรียนวิทยาศาสตรฯ ทัง้ หมด 12 แหง คุณครู 24 คน
และ LN โรงเรียนในเครือ สพฐ. 183 โรงเรียนหรือ LN เดิมที่สนใจ
ป 2563 เสาะหา CT จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และ LN เดิมที่สนใจ
ป 2564 เปดรับโรงเรียนและ LN ที่สนใจทั้งหมดเขารวมโครงการ
ทั้งนี้ CT จะไดหารือถึงวิธีการขอรับตราพระราชทานและกำหนดเกณฑการประเมินโครงงาน
ที่เหมาะสมกับระดับประถมศึกษาตอไปในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

งานรับตราพระราชทาน

ในปการศึกษา 2561 มีโรงเรียนผานการประเมินและไดรบั ตราพระราชทาน 6,814 โรงเรียน ซึง่ จัด
พิธรี บั ตราพระราชทาน ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองฟนกิ ซ ศูนยแสดงสินคา
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 แบงออกเปน
โรงเรียนผานเขารับตราครั้งที่ 1 จำนวน 2,647 แหง จากผูยื่นประเมิน 2,877 แหง (คิดเปน 92%)
โรงเรียนผานเขารับตราครั้งที่ 2 จำนวน 1,701 แหง จากผูยื่นประเมิน 2,298 แหง (คิดเปน 74%)
โรงเรียนผานเขารับตราครั้งที่ 3 จำนวน 2,466 แหง จากผูยื่นประเมิน 2,835 แหง (คิดเปน 86%)
โครงการไดมอบเกียรติบตั รใหกบั วิทยากรหลัก (Core Trainer) โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอ ย
ระดับประถมศึกษา ไดแก ครูโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จำนวน 22 คน

การสรางความตระหนักและมีสวนรวมกับภาคสังคม

โครงการไดจดั งานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตรนอ ย ประจำป 2562 ในหัวขอ “เพราะทุกสิง่
ไมหยุดนิง่ (Discovery was Move)” ซึง่ เปนหัวขอทีจ่ ะทำใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูเ รือ่ งการเคลือ่ นไหว
ของสิ่งตาง ๆ ตั้งแตรางกายมนุษย สัตว สิ่งของ จนไปถึงการเคลื่อนที่ของขอมูลดิจิทัลหรือ
หุนยนต โดยแบงจัดงานเปน 4 ภูมิภาค ไดแก
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคใต

จัดที่จัตุรัสวิทยาศาสตร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562
รับผิดชอบโดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
จัดที่สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดนาน เขต 2 ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562
รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดที่สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี เขต 1 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
รับผิดชอบโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 รับผิดชอบโดย
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอบคุณภาพขาวจากเว็บไซตของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

หนังสือโครงงาน
ตามแนวทาง
นักว�ทยนอย
ผศ. ดร.จรรยา ดาสา
รวมกับสำนักพิมพนานมีบุคส
จัดทำหนังสือ “โครงงานตามแนวทางนักวิทยนอย”
โดยมีเปาหมายชวยเหลือคุณครูใหเขาใจแนวทาง
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะจนตอยอดอยางลุมลึก
เขาสูการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เพื่อใหครูปฐมวัย
และผูสนใจนำไปใชจัดประสบการณการเรียนรู เชน
นิยามและแนวคิดในการทำโครงงาน
การกำหนดหัวขอและคำถามในโครงงาน
ดวยการเรียนรูแบบบันไดเวียน
การจัดการเรียนรูและการทำโครงงานแบบสืบเสาะ
การพัฒนาทักษะการะบวนการทางวิทยาศาสตร
การประเมินการเรียนรูของเด็กในการเรียนรูโครงงาน

งบประมาณการเง�น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
รายรับ

รายจาย
คงเหลือ

ยอดเงินคงเหลือจากป 2561
รายรับระหวางป 2562
รวม

5,685,666.82
1,700,000.00
7,385,666.92
2,055,134.44
5,330,532.48

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เว็บไซตและสังคมออนไลน

www.littlescientistshouse.com
www.facebook.com/littlesci.house.thailand
www.facebook.com/tv.witnoi

เว็บไซตสำหรับระบบประเมินออนไลน
www.lsh-school.com
LINE: @lshthailand

www.lsh-ln.com

ติดตอสอบถามฝายเลขาน�การ
นางสาวคิม จงสถิตยวัฒนา
กรรมการและเลขานุการโครงการ
นางสาวณิชกานต ไสน
ผูชวยเลขานุการโครงการ

โครงการ

เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

โทร. 09-5514-2455
อีเมล kim@nanmeebooks.com
โทร. 06-3494-6685
อีเมล nitchakarn@nanmeebooks.com

โทร.

0-2662-3000
โทรสาร

0-2662-0919

www.littlescientistshouse.com

