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โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
หลักการและเหตุผล 

ในยุคโลกำภิวตัน์ กำรพฒันำประเทศให้ทดัเทียมนำนำประเทศ ต้องพยำยำมพฒันำศักยภำพของประชำกรด้วย
กำรศึกษำ รวมทัง้พฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นก ำลงัส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชำติ จำกผลกำร
ประเมินระดบันำนำชำติ เช่น Programme for International Student Assessment: PISA พบว่ำ ควำมรู้และทกัษะทำง
วิทยำศำสตร์ของเด็กไทย ยงัอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้ำงต ่ำ และประเทศไทยยังขำดแคลนนกัวิทยำศำสตร์และวิศวกรที่จะขบัเคลื่อน
กำรพฒันำ ซึ่งปัญหำนี ้ทัง้ภำครัฐ เอกชน หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ครูและผู้ปกครองต่ำงต้องตระหนกัดีและจะ
ช่วยกนัแก้ปัญหำอยำ่งเร่งดว่น กำรพฒันำกำรศกึษำด้ำนวิทยำศำสตร์ไม่สำมำรถส ำเร็จได้โดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง  งำนวิจยัหลำย
ชิน้ยืนยนัวำ่ เด็กวยัอนบุำล (3-6 ปี) เป็นช่วงที่มีควำมส ำคญัมำก เพรำะควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และกำรจดจ ำสงูสดุ เป็นวยั
ที่จะต้องวำงรำกฐำนที่ดี เพื่อให้มีทัศนคติและทักษะพืน้ฐำนที่ดีด้ำนวิทยำศำสตร์ หำกครูผู้ สอนในระดบัอนุบำลสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ มีเทคนคิและกระบวนกำรสอนท่ีสอดคล้องและเหมำะสมกบัวยัเสริมเข้ำไปในหลกัสตูร จะท ำให้เด็กมีเจตคติที่
ดีต่อกำรเรียนวิทยำศำสตร์ และสร้ำงพืน้ฐำนกำรเรียนรู้ ควำมอยำกรู้อยำกเห็น ควำมช่ำงสงัเกต และควำมสำมำรถในกำร
จดจ ำวิชำต่ำงๆ ในอนำคตได้เป็นอย่ำงดี มลูนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำและบริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ ำกดั ได้ศึกษำโครงกำร
สง่เสริมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กอนบุำลในประเทศเยอรมนี จำกมลูนิธิ “Haus der kleinen Forscher” (หรือ มลูนิธิ
บ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อย) ซึง่เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหวำ่งภำครัฐและภำคเอกชน ที่สำมำรถปลกูฝังนิสยัรักวิทยำศำสตร์
ให้กบัเด็กได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถขยำยผลไปสู่โรงเรียนอนบุำลจ ำนวนมำกในเวลำอนัสัน้ โดยสำมำรถควบคุม
มำตรฐำนได้อย่ำงดี นอกจำกนี ้โครงกำรยงัมีกิจกรรมที่เช่ือมโยงกบัพ่อแม่ ผู้ปกครอง คือ ผ่ำนหนงัสือ “บ้ำนนกัวิทยำศำสตร์
น้อย” และรำยกำรโทรทศัน์ “บ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อย” อีกด้วย นบัวำ่เป็นกำรสง่เสริมกำรเรียนวิทยำศำสตร์ระดบัรำกฐำนที่มี
ประสทิธิภำพอยำ่งยิ่ง 

ด้วยเหตนุี ้มลูนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ และบริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ ำกดั จึงร่วมมือกนัริเร่ิมโครงกำรน ำร่อง “บ้ำน
นกัวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ขึน้ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งท ำกำรน ำร่องไปสูโ่รงเรียน 221 โรง ผ่ำนกำรบริหำรงำนโดยผู้น ำ
เครือข่ำยท้องถ่ิน (Local Network) 8 แห่ง ซึ่งเป็นรูปแบบกำรบริหำรแบบเยอรมนี ซึ่งประสบควำมส ำเร็จมำแล้ว คือ สำมำรถ
ขยำยผลได้อยำ่งรวดเร็วและมีประสทิธิภำพ จำก 50 โรงในปีแรก สู ่15,000 โรงใน 3 ปี 

ในปีกำรศึกษำ 2561 โครงกำร ได้ขยำยผลไปยงัโรงเรียนอนุบำลอีกประมำณ 702 โรงเรียน รวมมีโรงเรียนทัง้สิน้ 
22,025 โรงเรียน ผำ่นกำรบริหำรงำนของผู้น ำเครือขำ่ยท้องถ่ิน (Local Network) ประมำณ 237 เครือขำ่ย เพื่อพฒันำกำรเรียน
กำรสอนวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กอนบุำล โดยอำศยัเครือข่ำยควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆ ร่วมกนัสร้ำงพืน้ฐำนกำรเรียนรู้
ของเด็กไทย ทัง้ในระบบโรงเรียน และครอบครัว ซึ่งโครงกำร นีมุ้่งวำงรำกฐำนกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ให้นกัเรียนหดั
สงัเกต รู้จกัตัง้ค ำถำมและค้นหำค ำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้นกัเรียนเหลำ่นีเ้ติบโตขึน้ เป็นนกัวิทยำศำสตร์และ
วิศวกร หรือเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีจิตวิทยำศำสตร์และมีควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ที่จะขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคมไทยให้
เจริญก้ำวหน้ำตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มควำมตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำด้ำนกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ในสงัคมไทย 
2. เพื่อวำงรำกฐำนระยะยำวในกำรสร้ำงนกัวิทยำศำสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ ให้ประเทศไทยมีบคุลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีเพิ่มขึน้ ทัง้ด้ำนคณุภำพและปริมำณ  
3. เพื่อพฒันำระบบกำรเรียนกำรสอน ให้นกัเรียนช่ำงสงัเกต รู้จกัคิด รู้จกัตัง้ค ำถำม ค้นหำค ำตอบ มีทกัษะกำรสื่อสำร และ

สำมำรถท ำงำนกลุม่ได้ด้วยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในวยัเรียนที่สำมำรถเรียนรู้ได้สงูสดุ 
4. เพื่อสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทศัน์ที่ปลกูฝังกระบวนกำรคิดแบบวิทยำศำสตร์ให้กบัเด็ก ผู้ปกครอง และทกุคนท่ีสนใจ 
5. เพื่อเปิดโอกำสให้ครอบครัวได้ท ำกิจกรรมวิทยำศำสตร์ร่วมกนั  
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เป้าหมาย 
ดา้นปริมาณ 

โรงเรียนอนบุำลทัว่ประเทศ ผำ่นกำรบริหำรงำนของผู้น ำเครือข่ำยท้องถ่ิน (Local Network) ซึ่งเป็นหน่วยงำนรัฐหรือ
เอกชน (30–150 โรง/Local Network) 
ดา้นคณุภาพ 
1. เด็กในระดบัอนบุำลรู้จกัวิทยำศำสตร์ผำ่นกำรทดลองอยำ่งง่ำยและมีควำมสนใจในกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 
2. เด็กในระดบัอนบุำลได้รับกำรถ่ำยทอดทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ถกูต้อง 
3. เด็กในระดบัอนบุำลได้พฒันำทกัษะกำรเรียนรู้ตำ่งๆ ดงันี ้
 - ทกัษะด้ำนกำรเรียนรู้ : สำมำรถเรียนรู้วิธีคิด วิธีตัง้ค ำถำมและกำรค้นหำค ำตอบได้ 
 - ทกัษะด้ำนกำรสือ่สำรทำงภำษำ : สำมำรถสือ่สำรควำมคิดตำ่งๆ ออกมำเป็นถ้อยค ำที่ผู้อื่นสำมำรถเข้ำใจได้ 
 - ทกัษะด้ำนสงัคม : สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผู้อื่นได้เป็นอยำ่งดีและสำมำรถสือ่สำรทำงวิทยำศำสตร์ได้ 
 - ทกัษะด้ำนร่ำงกำย : ได้ฝึกฝนกำรใช้กล้ำมเนือ้ขณะท ำกำรทดลองตำ่งๆ 
 
รายละเอียดโครงการ  โครงกำรนีแ้บง่เป็น 3 สว่น คือ สว่นโรงเรียน สว่นครอบครัวและสว่นมวลชน 
ส่วนที่ 1: โรงเรียน 

1. กำรอบรมครูอนบุำลให้รู้จกัวิธีกำรสอนวิทยำศำสตร์ให้สนกุและเหมำะสมกบัวยัอนบุำล 
1) โครงกำรจะแบ่งโรงเรียนตำมเครือข่ำยท้องถ่ิน (Local Network: LN) ซึ่งแต่ละเครือข่ำยเป็นเจ้ำภำพให้แก่

โรงเรียนของเครือข่ำยประมำณ 30-150 โรง โดยแต่ละเครือข่ำยสำมำรถส่งผู้แทน 2-4 คนเป็นวิทยำกร
ท้องถ่ิน (Local Trainer: LT) เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร เทคนิคกำรสอนและกำรใช้สื่ออปุกรณ์ รวมทัง้
คูม่ือกำรสอนกบัวิทยำกรของโครงกำร  

2) วิทยำกรเครือขำ่ยท้องถ่ิน (Local Trainer: LT) ถ่ำยทอดเทคนิคและแนะน ำวิธีกำรสอนไปยงัครูอนบุำลตำม
โรงเรียนตำ่งๆ  

3) ครูผู้สอนในโรงเรียนอนบุำลต้องด ำเนินกำรสอนวิทยำศำสตร์ทกุสปัดำห์ ให้กบันกัเรียนอนบุำลในโรงเรียน 
4) นกัเรียนอนบุำลจะต้องมีประสบกำรณ์กำรทดลองวิทยำศำสตร์และมีกิจกรรมในชัน้เรียนทกุสปัดำห์ 

2. คูม่ือกำรสอนระดบัคณุภำพพร้อมอปุกรณ์ใน “กลอ่งนกัวิทยำศำสตร์น้อย” 
“กล่องนักวิทยำศำสตร์น้อย” เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ส ำหรับใช้ในแต่ละภำคกำรศึกษำ  

โดยแบง่เป็น 
ก. ใบกิจกรรมทดลองวิทยำศำสตร์ที่ครูสำมำรถน ำไปใช้ในห้องเรียน แยกตำมสปัดำห์กำรสอน  
ข. คูม่ือครู เช่น เทคนิคกำรสอนทฤษฎีและหลกักำรทำงวิทยำศำสตร์ตำ่งๆ อยำ่งง่ำย  
ค. “สมดุบนัทกึบ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อย” (log book) เพื่อบนัทกึกิจกรรมบ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อยที่

ท ำในโรงเรียน  
3. นกัวิทยำศำสตร์หรือวิศวกรพี่เลีย้ง 

โรงเรียนที่ร่วมโครงกำรควรจะได้รับกำรแนะน ำและกำรสนบัสนนุจำกนกัวิทยำศำสตร์หรือวิศวกรพ่ีเลีย้ง เช่น 
กิจกรรมพบปะนกัเรียนที่โรงเรียน, เชิญนกัเรียนและครูไปทศันศึกษำที่ห้องปฏิบตัิกำร, ให้ค ำแนะน ำครูถึง
เทคนิคกำรสอน ฯลฯ 
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4. เว็บไซต์ส ำหรับครูและนกัเรียน 
1) เว็บไซต์นีจ้ะรวบรวมทรัพยำกรที่ครูน ำไปใช้ในกำรสอนได้ รวบรวมใบงำน ใบกิจกรรมทัง้หมดที่อยูใ่น “กลอ่ง

นกัวิทยำศำสตร์น้อย” 
2) เว็บไซต์ยงัมีสว่นปฏิสมัพนัธ์ คือ มีกำรถำม-ตอบปัญหำข้อสงสยัในกำรสอนและกำรทดลอง โดยมีทีมงำน

ของโครงกำรตอบข้อสงสยัและค ำถำมตำ่งๆ และหำกครูมีแนวควำมคิดเห็นที่อยำกแบ่งปันให้โรงเรียนอื่น ก็
สำมำรถใช้พืน้ท่ีนีใ้นกำรแสดงควำมเห็นได้ 

5. โรงเรียนที่ร่วมโครงกำรสำมำรถจัดทศันศึกษำไปที่องค์กำรพิพิธภณัฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.)  ส ำนกังำน
พฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) และสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) เพื่อให้เด็กและครูได้เรียนรู้วิทยำศำสตร์ในรูปแบบนอกห้องเรียนและมีปฏิสมัพนัธ์ 

6. โรงเรียนที่ร่วมโครงกำร และผำ่นกำรประเมินจะได้รับตรำพระรำชทำน “บ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” เพื่อ
ประกำศเกียรติคณุให้ปรำกฏ 

ส่วนที่ 2 : ครอบครัว 
1. ผู้ปกครองมีบทบำทปลกูฝังนิสยัรักวิทยำศำสตร์ให้ลกูผำ่นนิทำนแสนสนกุ พร้อมกำรทดลองอย่ำงง่ำยๆ แต่เป่ียมด้วย

ควำมรู้โดยอำจศกึษำจำกหนงัสอื เร่ือง “บ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อย” โดย Mr. Joachim Hecker 
1) กำรทดลองที่สำมำรถเตรียมกำรและจดัหำอปุกรณ์กำรทดลองได้ง่ำย 
2) เรียนรู้ผ่ำนกำรเล่ำเร่ืองจำกรูปแบบของนิทำนก่อนนอน แทรกควำมรู้ได้อย่ำงลงตวั เด็กๆ จะได้ทัง้ควำมรู้

และควำมเพลดิเพลนิ 
เทศกำลบ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อยในงำนมหกรรมวิทย์ 

กิจกรรมสร้ำงนิสยัรักวิทยำศำสตร์ที่ศนูย์กำรค้ำ เปิดให้พอ่แม ่ผู้ปกครอง คณุครู และเด็ก ๆ เข้ำร่วมได้ฟรี 
1) เวทีท่ีเด็กๆ สำมำรถแสดงควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ 
2) ประกวดกำรทดลองวิทยำศำสตร์โดยเด็กอนบุำลระดบัจงัหวดัและตอ่เนื่องไปถึงระดบัประเทศ 
3) กิจกรรมกำรทดลองหลำกหลำยที่ท้ำทำยควำมสำมำรถของครูและนกัเรียน 
4) เกมวิทยำศำสตร์สนกุ ๆ ที่ซุ้มในงำน 

2. เว็บไซต์ ส ำหรับผู้ปกครอง 
1) เว็บไซต์นีจ้ะรวบรวมควำมคิดเห็นที่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ สำมำรถน ำไปเป็นกิจกรรมท ำร่วมกบัเด็ก ๆ ได้  
2) เว็บไซต์ยงัมีสว่นปฏิสมัพนัธ์ คือ มีกำรถำม-ตอบปัญหำข้อสงสยัในกำรสอนและกำรทดลอง โดยมีทีมงำน

ของโครงกำรตอบข้อสงสยัและค ำถำมต่ำงๆ และหำกผู้ปกครองมีควำมคิดเห็นที่อยำกแบ่งปันให้คนอื่น ก็
สำมำรถใช้พืน้ท่ีนี ้ในกำรแสดงควำมเห็นได้ 

 
ส่วนที่ 3 : มวลชน 
 โครงกำรจดัท ำรำยกำรโทรทศัน์ “บ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อย”ผู้ปกครองและเด็กๆ ที่บ้ำน จะได้รับชมรำยกำรโทรทศัน์ 
“บ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อย” ผำ่นทำงสถำนี TPBS ทกุวนัอำทิตย์ เวลำ 6.35-6.45 น. เร่ิมตอนแรกวนัที่ 3 กรกฎำคม 2554 และ
รำยกำรนีไ้ด้รับแรงบนัดำลใจจำกหนงัสือ “บ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อย” โดย Joachim Hecker ขณะนีร้ำยกำรออกอำกำศ
ทัง้หมด 400 ตอน และได้รับรำงวลักำรันตีมำกมำย อำทิ Japan Prize จำกประเทศญ่ีปุ่ น 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
มลูนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ  
เลขที่ 20 อำคำรศนูย์มำนษุยวิทยำสริินธร (องค์กำรมหำชน) ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 10170 
ร่วมกับ  
บริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ ำกดั 
เลขที่ 11 ซอยสขุมุวิท 31 (สวสัด)ี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 
ติดต่อฝ่ายเลขานุการ คิม จงสถิตย์วฒันำ โทร 09-5514-2455 อีเมล: kim@nanmeebooks.com 
ผู้ประสานงานโครงการ เอมวรำงค์ ศิริรัตนคุ้มวงศ์ โทร 09-9286-5689 อีเมล : aimvarang@nanmeebooks.com 
 
โดยได้รับการสนับสนุนการก่อตัง้โครงการจาก 

1. มลูนิธิ Haus der kleinen Forscher ประเทศเยอรมน ี
2. สถำบนัสง่เสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
3. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน (สพฐ.) 
4. ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ (สวทช.)  
5. องค์กำรพิพิธภณัฑ์วิทยำศำสตร์แหง่ชำติ (อพวช.)  
6. มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 
7. บี.กริม กรุ๊ป 
8. บริษัท เมอร์ค จ ำกดั 
9. สถำบนัเกอเธ่ ประเทศไทย 
10. มลูนิธิพลงัแหง่กำรเรียนรู้ 
11. มลูนิธินำยห้ำงโรงปนูผู้หนึง่ 
12. องค์กำรกระจำยเสยีงและแพร่ภำพสำธำรณะแหง่ประเทศไทย 
13. สถำนเอกอคัรรำชฑตูสหพนัธ์สำธำรณรัฐ เยอรมนี กรุงเทพฯ 

 
ผังการถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการเรียนการสอน 
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งบประมาณมี 3 ส่วน 
1. สว่นกลำง – โครงกำรได้รับกำรสนบัสนนุจำกภำครัฐและภำคเอกชน 
2. สว่นกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำรส ำหรับวิทยำกรเครือขำ่ยท้องถ่ิน (CT:LT) – รับผิดชอบโดยโครงกำร 
3. สว่นกำรบริหำรงำนของผู้น ำเครือขำ่ยท้องถ่ิน (Local Network) – รับผิดชอบโดยผู้น ำเครือขำ่ยท้องถ่ิน 

 
บทบาทหน้าที่วทิยากรหลัก (Core Trainer) 

1. ร่วมพฒันำและควบคุมคณุภำพสื่อกำรเรียนกำรสอนของโครงกำร ให้สอดคล้องกับต้นแบบของมลูนิธิ Haus der 
kleinen Forscher ประเทศเยอรมนี 

2. ร่วมออกแบบและพฒันำหลกัสตูรกำรอบรมและกำรเรียนกำรสอนของโครงกำร และร่วมเป็นวิทยำกรในกำรอบรม
ตำ่งๆ ของโครงกำร 

3. ร่วมดแูลและควบคมุคุณภำพในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ควบคุมคณุภำพวิทยำกรหลกั  / ผู้น ำเครือข่ำยท้องถ่ิน / วิทยำกร
เครือขำ่ยท้องถ่ินและโรงเรียนในเครือขำ่ยตำ่งๆ 

4. ร่วมวิจยัและพฒันำโครงกำรให้มีคณุภำพ และสำมำรถขยำยผลได้อยำ่งยัง่ยืน 
 
บทบาทหน้าที่ของผู้น าเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network & Local Trainer)  

1. จดัหำโรงเรียนในเครือขำ่ยตวัเองประมำณ 30 - 150 โรง 
2. จดัหำวิทยำกรเครือขำ่ยท้องถ่ิน (Local Trainer) 2 คน เพื่อมำรับกำรอบรมกระบวนกำรเรียนกำรสอนกบัวิทยำกรหลกั 

(Core Trainer) ไมต่ ่ำกวำ่ 2 ครัง้/ปี 
3. จดักำรอบรมครูเพื่อให้วิทยำกรเครือข่ำยท้องถ่ิน (Local Trainer) ถ่ำยทอดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้กบัโรงเรียน

ในเครือขำ่ย ไมต่ ่ำกวำ่ 2 ครัง้/ปี ตำมหลกักำรของโครงกำร (ไมเ่กิน 30 คน/ครัง้) 
4. LN และ LT ดแูล ช่วยเหลอื และออกเยี่ยมโรงเรียนในเครือขำ่ยระหวำ่งปี 
5. ตรวจสมดุบนัทกึผลงำนก่อนสง่กลบัคืนให้โครงกำร (โรงเรียนต้องท ำและบนัทึกกำรทดลองอย่ำงน้อย 20 กำรทดลอง  

และโครงงำนอยำ่งน้อย 2 โครงงำน) 
6. เป็นตวักลำงในกำรสือ่สำรและกำรด ำเนินกำรระหวำ่งโครงกำรและโรงเรียน 
7. เป็นตวักลำงในกำรจัดส่งสื่อต่ำง ๆ ของโครงกำร ให้กับโรงเรียนในเครือข่ำย เช่น กลอ่งบ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อย, 

เกียรติบตัร, แบนเนอร์, จดหมำย ฯลฯ 
8. สนบัสนนุงบประมำณในกำรจดัหำสือ่กำรเรียนกำรสอนให้กบัโรงเรียน เช่น กลอ่งบ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อย 
9. สนบัสนนุหำ “นกัวิทยำศำสตร์หรือวิศวกรพี่เลีย้ง” เพื่อเข้ำท ำกิจกรรมกบัครูและนกัเรียนในโรงเรียนในเครือขำ่ย 
10. โรงเรียนที่ผำ่นกำรประเมิน จะได้รับตรำพระรำชทำน “บ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” 

11. ประมำณกำร งบประมำณในกำรร่วมเป็นเครือขำ่ยท้องถ่ิน ได้แก่ 

1. คำ่กลอ่งบ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อยส ำหรับ LN  1,450  บำท 

2. คำ่กลอ่งบ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อยส ำหรับโรงเรียน  1,450  บำท/โรงเรียน 

ในเครือขำ่ย โรงเรียนละ 1 กลอ่ง* 

3. คำ่เดินทำงและที่พกัร่วมอบรมกบัโครงกำร 1-2 ครัง้/ปี  2,500 – 4,000 บำท/ครัง้ 

คำ่ใช้จำ่ยประมำณกำร** 

4. คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดัอบรมเชิงปฏิบตัิกำรกบัโรงเรียน  10,000 – 30,000 บำท 

5. คำ่ใช้จำ่ยในกำรออกเยี่ยมเยียนโรงเรียน/ปี   10,000 – 20,000 บำท 
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บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนที่ร่วมเครือข่าย 

1. โรงเรียนแตง่ตัง้ครูผู้ เข้ำร่วมอบรมกบัเครือขำ่ยท้องถ่ิน 2 คน /โรงเรียน 

2. โรงเรียนเป็นผู้ออกคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดินทำงและที่พกัเวลำเข้ำร่วมอบรม 

3. โรงเรียนเป็นผู้ออกคำ่ใช้จำ่ยในกำรซือ้สือ่กำรเรียนกำรสอนบ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อยกบัโครงกำร จ ำนวน 1,450 บำท 

และสำมำรถดำวน์โหลดเพิ่มเติมได้ฟรีที่เว็บไซต์ของโครงกำร 

หมายเหตุ : - ในสว่นนีห้ำกเครือขำ่ยท้องถ่ินมงีบประมำณในกำรซือ้ให้โรงเรียนก็สำมำรถออกคำ่ใช้จ่ำยให้ได้  
4. โรงเรียนเป็นผู้ออกคำ่ใช้จำ่ยซือ้วสัดใุนกำรจดักิจกรรมกำรทดลองให้แก่นกัเรียนในโรงเรียนเอง 

5. เมื่อโรงเรียนได้ด ำเนินกิจกรรมตำมรูปแบบบ้ำนนกัวิทยำศำสตร์น้อยกบันกัเรียนและมีควำมพร้อมโรงเรียนสำมำรถยื่น

ขอประเมินรับตรำพระรำชทำนได้ผำ่นระบบออนไลน์ และสง่โครงงำนให้แก่เครือขำ่ยท้องถ่ินเพือ่ตรวจประเมินตำม

เกณฑ์จ ำนวน 1 โครงงำน 

รายชื่อผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น  
1. บริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ ำกดั (1 LN)     114 โรงเรียน 
2. บี.กริม กรุ๊ป (5 LN)      117 โรงเรียน 
3. สถำบนัสง่เสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (22 LN) 1,360 โรงเรียน 
4. ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ (สวทช.) (1 LN) 18 โรงเรียน 
5. มศว (5 LN)        840 โรงเรียน 
6. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน (สพฐ.) (183 LN)  18,311 โรงเรียน 
7. ส ำนกักำรศกึษำกรุงเทพมหำนคร (3 LN)    430 โรงเรียน 
8. อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ (1 LN)     51 โรงเรียน 
9. สงัฆมณฑลสรุำษฏร์ธำนี (1 LN)     10 โรงเรียน 
10. โรงเรียนปรำโมชวิทยำรำมอินทรำ (1 LN)    224 โรงเรียน 
11. โรงเรียนไผทอดุมศกึษำ (1 LN)     38 โรงเรียน 
12. โรงเรียนเทพพิทกัษ์วิทยำ (1 LN)     15 โรงเรียน 
13. บริษัท สวนอตุสำหกรรมบำงกะด ีจ ำกดั (1 LN)   26 โรงเรียน 
14. มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ (1 LN)    81 โรงเรียน 
15. มหำวิทยำลยัรำชภฎัสงขลำ (1 LN)     30 โรงเรียน 
16. มหำวิทยำลยัอบุลรำชธำนี (1 LN)     120 โรงเรียน 
17. มหำวิทยำลยัทกัษิณ (1 LN)     16 โรงเรียน 
18. พิมำลยัรีสอร์ท แอนด์ สปำ (1 LN)     11 โรงเรียน 
19. มหำวิทยำลยันเรศวร (1 LN)     40 โรงเรียน 
20. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จงัหวดันครปฐม (1 LN)   32 โรงเรียน 
21. ศกึษำธิกำรจงัหวดั บรีุรัมย์ (1LN)     10 โรงเรียน 
22. โรงเรียนมนตรีศกึษำ (1LN)     20 โรงเรียน 
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บริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ ำกดั 

มลูนธิิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ 

23. ศกึษำธิกำรจงัหวดัสริุนทร์  (1LN)     6 โรงเรียน 
24. ศกึษำธิกำรจงัหวดัอดุรธำนี (1LN)     10 โรงเรียน 

มีจ ำนวน LN ทัง้หมด 237 LN    มีจ ำนวนโรงเรียนทัง้หมด 22,025  โรงเรียน 
 

คณะกรรมการและที่ปรึกษาโครงการ 
1. ประธำนมลูนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ทำ่นผู้หญิงนรำวดี ชยัเฉนียน  ที่ปรึกษำ 
2. ศำสตรำจำรย์เกียรติคณุ คณุหญิงไขศรี ศรีอรุณ     ที่ปรึกษำ 
3. ศำสตรำจำรย์กิตติคณุ สมุน อมรวิวฒัน์     ที่ปรึกษำ 
4. ประธำน บริษัท B. Grimm Group      ที่ปรึกษำ 
5. ผู้อ ำนวยกำรสถำบนั Goethe       ที่ปรึกษำ 
6. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ   ที่ปรึกษำ 
7. ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรพิพิธภณัฑ์วทิยำศำสตร์แหง่ชำติ    ที่ปรึกษำ 
8. ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัสง่เสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ที่ปรึกษำ 
9. เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน    ที่ปรึกษำ 
10. ดร.ชยัวฒัน์ วิบลูย์สวสัดิ ์       ที่ปรึกษำ 
11. คณุหญิงสมุณฑำ พรหมบญุ       ประธำนกรรมกำร 
12. คณุสวุดี จงสถิตย์วฒันำ       รองประธำนกรรมกำร 
13. ดร.เบญจลกัษณ์ น ำ้ฟ้ำ       กรรมกำร 
14. นำยพีระ รัตนวจิิตร        กรรมกำร 
15. นำงกรรณิกำร์ เฉิน        กรรมกำร 
16. ดร.พรพรรณ ไวทยำงกรู       กรรมกำร 
17. ดร.กศุลนิ มสุกิลุ        กรรมกำร 
18. ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ        กรรมกำร 
19. นำงสำวแคโรไลน์ ลงิค์       กรรมกำร 
20. นำงสำวคิม จงสถิตย์วฒันำ       กรรมกำรและเลขำนกุำร 


