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114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน ฉบับประจําวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 หนา … มูลคาขาว 136,726.-

'กรมสมเด็จพระเทพฯ'ทรงงานผานออนไลนทรงใหความสําคัญ'สงเสริมวิทยาศาสตรเด็ก'
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ หอง
ประชุม อาคารหอพระสมุดสวนพระองค วังสระปทุม ทรงเปดงานสัมมนาวิชาการ "ครบรอบ 10 ป โครงการบาน
นั ก วิ ท ยาศาสตร น อ ย ประเทศไทยกั บ การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น " โดยถ า ยทอดสดผ า นสื่ อ ออนไลน
อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ โดยเปนการปรับรูปแบบในการจัดงานชวงที่มีการระบาดของโรคโควิค-19
โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดํารัสเปดการสัมมนาและทรงปาฐกถาพิเศษ หัวขอ "บานนักวิทยาศาสตรนอยกับ
การศึกษาเพื่อความยั่งยืน" ความตอนหนึ่งวา "การฝกใหเด็กมีอุปนิสัยชางสังเกต เฝาคนควาหาคําตอบของปญหา
ดวยตนเอง ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทําใหเด็กเจริญเติบโตดวยความเขาใจสิ่งที่พบเห็นรอบตัวอยางมี
เหตุผล และมีวิจารณญาณ ทั้งอนุบาลและประถม บางทีการที่จะไปเรียนในโรงเรียนไกลๆ พอแมก็จะเปนหวง ไม
สามารถกลับ ไดก็ตองอยูโรงเรียนประจํา ทําให กศน.ก็จะขยายและไปสอนที่นั่น ก็จะเอาโครงการคลายๆ บาน
นักวิทยาศาสตรนอย ไปสอนในระดับประถม เด็กมีวุฒิภาวะดีมาก และก็ชางสังเกตเกี่ยวกับเรื่องปาไม เกี่ยวกับเรื่อง
สิ่งรอบตัวเราดีมาก"
"เรามองเห็นวาเราจะสามารถขยายไปในระดับประถมได แตการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่เราอยากจะขยายนั้น
มิใชของงาย เยอรมันเองเคาก็มองวาทําได แตไมใชเปนเรื่องงาย ของไทยก็มีปญหา ระดับประถมนี้จะมีหลักสูตร
แนนอน เพราะฉะนั้นก็จะสอนตามหลักสูตรเหมือนกันทั่วประเทศ สวนอนุบาลมีหลักสูตรแนนอน จะสอนอะไรก็ได
มันก็เขากับโครงการนี้ แตระดับประถมยากตรงนี้ ตรงที่มีหลักสูตรตายตัว แตวามาในยุคนี้ หลักการของการสอนก็
ต อ งมีชั่ว โมงที่เหมือ นกั นวา ไมตอ งทํ าตามหลัก สูตร เพราะว า มัน แข็ ง เกิ นไป อาจจะนํามาใชสอนอะไรชนิ ดที่
สรางสรรค ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปไดตามบริบทของทองที่"
จากนั้นทอดพระเนตรการบรรยายผานโปรแกรมออนไลน จาก ดร.ไมเคิล ฟริซ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศเยอรมนี และ นางซิบลี ไซเดอร ผูอํานวยการโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศออสเตรเลี ย พร อ มกั น นี้ รองศาสตราจารย คุ ณ หญิ ง สุ ม ณฑา พรหมบุ ญ ประธานโครงการบ า น
3/16/2021 6:23:23 AM

2

นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย กราบบังคมทูลเบิกผูแทน 8 ภาคี เขารับพระราชทานบันทึกขอตกลง (MOA)
ประกอบดวยผูแทนจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริษัท นานมีบุคส
จํากัด และบี.กริม (B.Grimm) ซึ่งเป นบัน ทึก ขอตกลงที่ทําตอเนื่องมาเปนฉบับที่ 3 ที่ทํารวมกับมูลนิธิบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศเยอรมนี (Haus der Kleinen Forscher) โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดําเนินการในการรับและสงสัญญาณออนไลนจากที่ตางๆ ถายทอดใหผูที่เขารวมงานไดรับชม โดยมีผูนําเครือขาย
ทองถิ่นและคณะทํางานของโครงการกวา 3,500 คน จาก 238 เครือขายทั่วประเทศเขารวมกิจกรรม
รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา กลาววา โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2553 ตาม
พระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกฝง
นิสัยรักวิทยาศาสตรและทักษะทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัย โดยเริ่มตนมีโรงเรียนเขารวมเพียง 221 โรงเรียน
ปจจุบันขยายผลสู 29,129 โรงเรียน ใน 238 ผูนําเครือขายทองถิ่นแลว ตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา โครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย ไดขยายโครงการไปทั่วประเทศ อีกทั้งมีองคความรูดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ปฐมวัยเพิ่มขึ้นมากมาย
จากความสําเร็จในการวางรากฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรใหกับโรงเรียนอนุบาลไปทั่วประเทศแลว ยังมีการ
เผยแพร โ ครงการสู ร ะบบครอบครั ว โดยได จั ด ทํ า รายการโทรทั ศ น "บ า นนัก วิ ท ยาศาสตรน อ ย" เป น รายการ
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย นําเสนอในรูปแบบการตูนแอนิเมชั่นที่สอดแทรกการทดลองวิทยาศาสตรที่เขาใจ
งายและมีการทดลองวิทยาศาสตรในหลายรูปแบบ เพื่อสรางฐานความรูดานวิทยาศาสตรใหลงลึกสูครอบครัวมาก
ขึ้น ผูปกครองไดรวมทดลองไปกับเด็กๆ ซึ่งเปนการปลูกฝงใหเด็กรุนใหมรักและเห็นวาวิทยาศาสตรไมใชเรื่องที่นา
เบื่อ และยังสรางแรงบันดาลใจใหเด็กกลาคิด กลาทํา กลาพูด
โดยออนแอรทุกวันอาทิตยทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย รวมถึงไดมีการจัดงานเทศกาลวันบานนักวิทยาศาสตรนอย
ในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศอยางตอเนื่อง
บรรยายใตภาพ
8 ภาคีเขารับพระราชทานบันทึกขอตกลงที่ทํารวมกับมูลนิธินักวิจัยนอย ประเทศเยอรมนี
1 ในผลงานครูกิจกรรมของครูปฐมวัย
ซิบลี ไซเดอร ผูอํานวยการโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศออสเตรเลีย
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