โครงการ “บ้ านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย”
หลักการและเหตุผล
ในยุคโลกำภิวตั น์ กำรพัฒนำประเทศให้ ทดั เทียมนำนำประเทศ ต้ องพยำยำมพัฒนำศักยภำพของประชำกรด้ วย
กำรศึกษำ รวมทังพั
้ ฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ให้ เป็ นกำลังสำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชำติ จำกผลกำร
ประเมินระดับนำนำชำติ เช่น Programme for International Student Assessment: PISA พบว่ำ ควำมรู้ และทักษะทำง
วิทยำศำสตร์ ของเด็กไทย ยังอยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้ ำงต่ำ และประเทศไทยยังขำดแคลนนักวิทยำศำสตร์ และวิศวกรที่จะขับเคลื่อน
กำรพัฒนำ ซึ่งปั ญหำนี ้ ทัง้ ภำครัฐ เอกชน หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังครู
้ และผู้ปกครองต่ำงต้ องตระหนักดีและจะ
ช่วยกันแก้ ปัญหำอย่ำงเร่งด่วน กำรพัฒนำกำรศึกษำด้ ำนวิทยำศำสตร์ ไม่สำมำรถสำเร็ จได้ โดยฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง งำนวิจยั หลำย
ชิ ้นยืนยันว่ำ เด็กวัยอนุบำล (3-6 ปี ) เป็ นช่วงที่มีควำมสำคัญมำก เพรำะควำมสำมำรถในกำรเรี ยนรู้และกำรจดจำสูงสุด เป็ นวัย
ที่จะต้ องวำงรำกฐำนที่ดี เพื่อให้ มีทัศนคติและทักษะพืน้ ฐำนที่ดีด้ำนวิทยำศำสตร์ หำกครู ผ้ ูสอนในระดับอนุบำลสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ มีเทคนิคและกระบวนกำรสอนที่สอดคล้ องและเหมำะสมกับวัยเสริ มเข้ ำไปในหลักสูตร จะทำให้ เด็กมีเจตคติที่
ดีต่อกำรเรี ยนวิทยำศำสตร์ และสร้ ำงพื ้นฐำนกำรเรี ยนรู้ ควำมอยำกรู้ อยำกเห็น ควำมช่ำงสังเกต และควำมสำมำรถในกำร
จดจำวิชำต่ำงๆ ในอนำคตได้ เป็ นอย่ำงดี มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำและบริ ษัท นำนมีบ๊ คุ ส์ จำกัด ได้ ศึกษำโครงกำร
ส่งเสริ มกำรเรี ยนรู้ วิทยำศำสตร์ สำหรับเด็กอนุบำลในประเทศเยอรมนี จำกมูลนิธิ “Haus der kleinen Forscher” (หรื อ มูลนิธิ
บ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อย) ซึง่ เป็ นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน ที่สำมำรถปลูกฝั งนิสยั รักวิทยำศำสตร์
ให้ กบั เด็กได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และสำมำรถขยำยผลไปสู่โรงเรี ยนอนุบำลจำนวนมำกในเวลำอันสัน้ โดยสำมำรถควบคุม
มำตรฐำนได้ อย่ำงดี นอกจำกนี ้ โครงกำรยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง คือ ผ่ำนหนังสือ “บ้ ำนนักวิทยำศำสตร์
น้ อย” และรำยกำรโทรทัศน์ “บ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อย” อีกด้ วย นับว่ำเป็ นกำรส่งเสริ มกำรเรี ยนวิทยำศำสตร์ ระดับรำกฐำนที่มี
ประสิทธิภำพอย่ำงยิ่ง
ด้ วยเหตุนี ้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ และบริ ษัท นำนมีบ๊ คุ ส์ จำกัด จึง ร่ วมมือกันริ เริ่ มโครงกำรนำร่ อง “บ้ ำน
นักวิทยำศำสตร์ น้อย ประเทศไทย” ขึ ้นในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งทำกำรนำร่ องไปสูโ่ รงเรี ยน 221 โรง ผ่ำนกำรบริ หำรงำนโดยผู้นำ
เครื อข่ำยท้ องถิ่น (Local Network) 8 แห่ง ซึ่งเป็ นรู ปแบบกำรบริ หำรแบบเยอรมนี ซึ่งประสบควำมสำเร็ จมำแล้ ว คือ สำมำรถ
ขยำยผลได้ อย่ำงรวดเร็ วและมีประสิทธิภำพ จำก 50 โรงในปี แรก สู่ 15,000 โรงใน 3 ปี
ในปี กำรศึกษำ 2561 โครงกำร ได้ ขยำยผลไปยังโรงเรี ยนอนุบำลอีกประมำณ 702 โรงเรี ยน รวมมีโรงเรี ยนทัง้ สิ ้น
22,025 โรงเรี ยน ผ่ำนกำรบริ หำรงำนของผู้นำเครื อข่ำยท้ องถิ่น (Local Network) ประมำณ 237 เครื อข่ำย เพื่อพัฒนำกำรเรี ยน
กำรสอนวิทยำศำสตร์ สำหรับเด็กอนุบำล โดยอำศัยเครื อข่ำยควำมร่ วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆ ร่ วมกันสร้ ำงพื ้นฐำนกำรเรี ยนรู้
ของเด็กไทย ทังในระบบโรงเรี
้
ยน และครอบครัว ซึ่งโครงกำร นี ้มุ่งวำงรำกฐำนกำรเรี ยนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ให้ นกั เรี ยนหัด
สังเกต รู้จกั ตังค
้ ำถำมและค้ นหำคำตอบด้ วยตนเอง เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมให้ นกั เรี ยนเหล่ำนี ้เติบโตขึ ้น เป็ นนักวิทยำศำสตร์ และ
วิศวกร หรื อเป็ นทรัพยำกรบุคคลที่มีจิตวิทยำศำสตร์ และมีควำมรู้ ทำงวิทยำศำสตร์ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้
เจริ ญก้ ำวหน้ ำต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำด้ ำนกำรเรี ยนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ในสังคมไทย
2. เพื่อวำงรำกฐำนระยะยำวในกำรสร้ ำงนักวิทยำศำสตร์ และวิศวกรรุ่ นใหม่ ให้ ประเทศไทยมีบคุ ลำกรด้ ำนวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ ้น ทังด้
้ ำนคุณภำพและปริ มำณ
3. เพื่อพัฒนำระบบกำรเรี ยนกำรสอน ให้ นกั เรี ยนช่ำงสังเกต รู้ จกั คิด รู้ จกั ตังค
้ ำถำม ค้ นหำคำตอบ มีทกั ษะกำรสื่อสำร และ
สำมำรถทำงำนกลุม่ ได้ ด้วยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ในวัยเรี ยนที่สำมำรถเรี ยนรู้ได้ สงู สุด
4. เพื่อสร้ ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์ที่ปลูกฝั งกระบวนกำรคิดแบบวิทยำศำสตร์ ให้ กบั เด็ก ผู้ปกครอง และทุกคนที่สนใจ
5. เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ครอบครัวได้ ทำกิจกรรมวิทยำศำสตร์ ร่วมกัน
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เป้าหมาย
ด้านปริ มาณ
โรงเรี ยนอนุบำลทัว่ ประเทศ ผ่ำนกำรบริ หำรงำนของผู้นำเครื อข่ำยท้ องถิ่น (Local Network) ซึ่งเป็ นหน่วยงำนรัฐหรื อ
เอกชน (30–150 โรง/Local Network)
ด้านคุณภาพ
1. เด็กในระดับอนุบำลรู้จกั วิทยำศำสตร์ ผำ่ นกำรทดลองอย่ำงง่ำยและมีควำมสนใจในกำรเรี ยนวิทยำศำสตร์
2. เด็กในระดับอนุบำลได้ รับกำรถ่ำยทอดทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ที่ถกู ต้ อง
3. เด็กในระดับอนุบำลได้ พฒ
ั นำทักษะกำรเรี ยนรู้ตำ่ งๆ ดังนี ้
- ทักษะด้ ำนกำรเรี ยนรู้ : สำมำรถเรี ยนรู้วิธีคิด วิธีตงค
ั ้ ำถำมและกำรค้ นหำคำตอบได้
- ทักษะด้ ำนกำรสือ่ สำรทำงภำษำ : สำมำรถสือ่ สำรควำมคิดต่ำงๆ ออกมำเป็ นถ้ อยคำที่ผ้ อู ื่นสำมำรถเข้ ำใจได้
- ทักษะด้ ำนสังคม : สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่ำงดีและสำมำรถสือ่ สำรทำงวิทยำศำสตร์ ได้
- ทักษะด้ ำนร่ำงกำย : ได้ ฝึกฝนกำรใช้ กล้ ำมเนื ้อขณะทำกำรทดลองต่ำงๆ

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

บริ ษัท นำนมีบ๊ คุ ส์ จำกัด

รายละเอียดโครงการ โครงกำรนี ้แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนโรงเรี ยน ส่วนครอบครัวและส่วนมวลชน
ส่ วนที่ 1: โรงเรียน
1. กำรอบรมครูอนุบำลให้ ร้ ูจกั วิธีกำรสอนวิทยำศำสตร์ ให้ สนุกและเหมำะสมกับวัยอนุบำล
1) โครงกำรจะแบ่งโรงเรี ยนตำมเครื อข่ำยท้ องถิ่น (Local Network: LN) ซึ่งแต่ละเครื อข่ำยเป็ นเจ้ ำภำพให้ แก่
โรงเรี ยนของเครื อข่ำยประมำณ 30-150 โรง โดยแต่ละเครื อข่ำยสำมำรถส่งผู้แทน 2-4 คนเป็ นวิทยำกร
ท้ องถิ่น (Local Trainer: LT) เข้ ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร เทคนิคกำรสอนและกำรใช้ สื่ออุปกรณ์ รวมทัง้
คูม่ ือกำรสอนกับวิทยำกรของโครงกำร
2) วิทยำกรเครื อข่ำยท้ องถิ่น (Local Trainer: LT) ถ่ำยทอดเทคนิคและแนะนำวิธีกำรสอนไปยังครู อนุบำลตำม
โรงเรี ยนต่ำงๆ
3) ครูผ้ สู อนในโรงเรี ยนอนุบำลต้ องดำเนินกำรสอนวิทยำศำสตร์ ทกุ สัปดำห์ ให้ กบั นักเรี ยนอนุบำลในโรงเรี ยน
4) นักเรี ยนอนุบำลจะต้ องมีประสบกำรณ์กำรทดลองวิทยำศำสตร์ และมีกิจกรรมในชันเรี
้ ยนทุกสัปดำห์
2. คูม่ ือกำรสอนระดับคุณภำพพร้ อมอุปกรณ์ใน “กล่องนักวิทยำศำสตร์ น้อย”
“กล่องนักวิทยำศำสตร์ น้อย” เป็ นสื่อกำรเรี ยนกำรสอนวิทยำศำสตร์ สำหรับใช้ ในแต่ละภำคกำรศึกษำ
โดยแบ่งเป็ น
ก. ใบกิจกรรมทดลองวิทยำศำสตร์ ที่ครูสำมำรถนำไปใช้ ในห้ องเรี ยน แยกตำมสัปดำห์กำรสอน
ข. คูม่ ือครู เช่น เทคนิคกำรสอนทฤษฎีและหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ ตำ่ งๆ อย่ำงง่ำย
ค. “สมุดบันทึกบ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อย” (log book) เพื่อบันทึกกิจกรรมบ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อยที่
ทำในโรงเรี ยน
3. นักวิทยำศำสตร์ หรื อวิศวกรพี่เลี ้ยง
โรงเรี ยนที่ร่วมโครงกำรควรจะได้ รับกำรแนะนำและกำรสนับสนุนจำกนักวิทยำศำสตร์ หรื อวิศวกรพี่เลี ้ยง เช่น
กิจกรรมพบปะนักเรี ยนที่โรงเรี ยน, เชิญนักเรี ยนและครู ไปทัศนศึกษำที่ห้องปฏิบตั ิกำร, ให้ คำแนะนำครู ถึง
เทคนิคกำรสอน ฯลฯ
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4. เว็บไซต์สำหรับครูและนักเรี ยน
1) เว็บไซต์นี ้จะรวบรวมทรัพยำกรที่ครูนำไปใช้ ในกำรสอนได้ รวบรวมใบงำน ใบกิจกรรมทัง้ หมดที่อยูใ่ น “กล่อง
นักวิทยำศำสตร์ น้อย”
2) เว็บไซต์ยงั มีสว่ นปฏิสมั พันธ์ คือ มีกำรถำม-ตอบปั ญหำข้ อสงสัยในกำรสอนและกำรทดลอง โดยมีทีมงำน
ของโครงกำรตอบข้ อสงสัยและคำถำมต่ำงๆ และหำกครูมีแนวควำมคิดเห็นที่อยำกแบ่งปั นให้ โรงเรี ยนอื่น ก็
สำมำรถใช้ พื ้นที่นี ้ในกำรแสดงควำมเห็นได้
5. โรงเรี ยนที่ร่วมโครงกำรสำมำรถจัดทัศนศึกษำไปที่องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ แห่งชำติ (อพวช.) สำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) และสถำบันส่งเสริ มกำรสอนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
(สสวท.) เพื่อให้ เด็กและครูได้ เรี ยนรู้วิทยำศำสตร์ ในรูปแบบนอกห้ องเรี ยนและมีปฏิสมั พันธ์
6. โรงเรี ยนที่ร่วมโครงกำร และผ่ำนกำรประเมินจะได้ รับตรำพระรำชทำน “บ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อย ประเทศไทย” เพื่อ
ประกำศเกียรติคณ
ุ ให้ ปรำกฏ
ส่ วนที่ 2 : ครอบครั ว
1. ผู้ปกครองมีบทบำทปลูกฝั งนิสยั รักวิทยำศำสตร์ ให้ ลกู ผ่ำนนิทำนแสนสนุก พร้ อมกำรทดลองอย่ำงง่ำยๆ แต่เปี่ ยมด้ วย
ควำมรู้โดยอำจศึกษำจำกหนังสือ เรื่ อง “บ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อย” โดย Mr. Joachim Hecker
1) กำรทดลองที่สำมำรถเตรี ยมกำรและจัดหำอุปกรณ์กำรทดลองได้ ง่ำย
2) เรี ยนรู้ ผ่ำนกำรเล่ำเรื่ องจำกรู ปแบบของนิทำนก่อนนอน แทรกควำมรู้ ได้ อย่ำงลงตัว เด็กๆ จะได้ ทงควำมรู
ั้
้
และควำมเพลิดเพลิน
เทศกำลบ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อยในงำนมหกรรมวิทย์
กิจกรรมสร้ ำงนิสยั รักวิทยำศำสตร์ ที่ศนู ย์กำรค้ ำ เปิ ดให้ พอ่ แม่ ผู้ปกครอง คุณครู และเด็ก ๆ เข้ ำร่วมได้ ฟรี
1) เวทีที่เด็กๆ สำมำรถแสดงควำมสำมำรถด้ ำนวิทยำศำสตร์
2) ประกวดกำรทดลองวิทยำศำสตร์ โดยเด็กอนุบำลระดับจังหวัดและต่อเนื่องไปถึงระดับประเทศ
3) กิจกรรมกำรทดลองหลำกหลำยที่ท้ำทำยควำมสำมำรถของครูและนักเรี ยน
4) เกมวิทยำศำสตร์ สนุก ๆ ที่ซ้ มุ ในงำน
2. เว็บไซต์ สำหรับผู้ปกครอง
1) เว็บไซต์นี ้จะรวบรวมควำมคิดเห็นที่ผ้ ปู กครองและผู้ใหญ่ สำมำรถนำไปเป็ นกิจกรรมทำร่วมกับเด็ก ๆ ได้
2) เว็บไซต์ยงั มีสว่ นปฏิสมั พันธ์ คือ มีกำรถำม-ตอบปั ญหำข้ อสงสัยในกำรสอนและกำรทดลอง โดยมีทีมงำน
ของโครงกำรตอบข้ อสงสัยและคำถำมต่ำงๆ และหำกผู้ปกครองมีควำมคิดเห็นที่อยำกแบ่งปั นให้ คนอื่น ก็
สำมำรถใช้ พื ้นที่นี ้ ในกำรแสดงควำมเห็นได้

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

บริ ษัท นำนมีบ๊ คุ ส์ จำกัด

ส่ วนที่ 3 : มวลชน
โครงกำรจัดทำรำยกำรโทรทัศน์ “บ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อย”ผู้ปกครองและเด็กๆ ที่บ้ำน จะได้ รับชมรำยกำรโทรทัศน์
“บ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อย” ผ่ำนทำงสถำนี TPBS ทุกวันอำทิตย์ เวลำ 6.35-6.45 น. เริ่ มตอนแรกวันที่ 3 กรกฎำคม 2554 และ
รำยกำรนี ้ได้ รับแรงบันดำลใจจำกหนังสือ “บ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อย” โดย Joachim Hecker ขณะนี ้รำยกำรออกอำกำศ
ทังหมด
้
400 ตอน และได้ รับรำงวัลกำรันตีมำกมำย อำทิ Japan Prize จำกประเทศญี่ปนุ่
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
เลขที่ 20 อำคำรศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170
ร่ วมกับ
บริ ษัท นำนมีบ๊ คุ ส์ จำกัด
เลขที่ 11 ซอยสุขมุ วิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
ติดต่ อฝ่ ายเลขานุการ คิม จงสถิตย์วฒ
ั นำ โทร 09-5514-2455 อีเมล: kim@nanmeebooks.com
ผู้ประสานงานโครงการ เอมวรำงค์ ศิริรัตนคุ้มวงศ์ โทร 09-9286-5689 อีเมล : aimvarang@nanmeebooks.com

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
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โดยได้ รับการสนับสนุนการก่ อตัง้ โครงการจาก
1. มูลนิธิ Haus der kleinen Forscher ประเทศเยอรมนี
2. สถำบันส่งเสริ มกำรสอนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
3. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน (สพฐ.)
4. สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)
5. องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ แห่งชำติ (อพวช.)
6. มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (มศว)
7. บี.กริ ม กรุ๊ป
8. บริ ษัท เมอร์ ค จำกัด
9. สถำบันเกอเธ่ ประเทศไทย
10. มูลนิธิพลังแห่งกำรเรี ยนรู้
11. มูลนิธินำยห้ ำงโรงปูนผู้หนึง่
12. องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย
13. สถำนเอกอัครรำชฑูตสหพันธ์สำธำรณรัฐ เยอรมนี กรุงเทพฯ
ผังการถ่ ายทอดแนวคิดและกระบวนการเรียนการสอน
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งบประมาณมี 3 ส่ วน
1. ส่วนกลำง – โครงกำรได้ รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐและภำคเอกชน
2. ส่วนกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรสำหรับวิทยำกรเครื อข่ำยท้ องถิ่น (CT:LT) – รับผิดชอบโดยโครงกำร
3. ส่วนกำรบริ หำรงำนของผู้นำเครื อข่ำยท้ องถิ่น (Local Network) – รับผิดชอบโดยผู้นำเครื อข่ำยท้ องถิ่น
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

บทบาทหน้ าที่วทิ ยากรหลัก (Core Trainer)
1. ร่ วมพัฒนำและควบคุมคุณภำพสื่อกำรเรี ยนกำรสอนของโครงกำร ให้ สอดคล้ องกับต้ นแบบของมูลนิธิ Haus der
kleinen Forscher ประเทศเยอรมนี
2. ร่ วมออกแบบและพัฒนำหลักสูตรกำรอบรมและกำรเรี ยนกำรสอนของโครงกำร และร่ วมเป็ นวิทยำกรในกำรอบรม
ต่ำงๆ ของโครงกำร
3. ร่ วมดูแลและควบคุมคุณภำพในด้ ำนต่ำงๆ ได้ แก่ ควบคุมคุณภำพวิทยำกรหลัก / ผู้นำเครื อข่ำยท้ องถิ่น / วิทยำกร
เครื อข่ำยท้ องถิ่นและโรงเรี ยนในเครื อข่ำยต่ำงๆ
4. ร่วมวิจยั และพัฒนำโครงกำรให้ มีคณ
ุ ภำพ และสำมำรถขยำยผลได้ อย่ำงยัง่ ยืน

บริ ษัท นำนมีบ๊ คุ ส์ จำกัด

บทบาทหน้ าที่ของผู้นาเครือข่ ายท้ องถิ่นและวิทยากรเครือข่ ายท้ องถิ่น (Local Network & Local Trainer)
1. จัดหำโรงเรี ยนในเครื อข่ำยตัวเองประมำณ 30 - 150 โรง
2. จัดหำวิทยำกรเครื อข่ำยท้ องถิ่น (Local Trainer) 2 คน เพื่อมำรับกำรอบรมกระบวนกำรเรี ยนกำรสอนกับวิทยำกรหลัก
(Core Trainer) ไม่ต่ำกว่ำ 2 ครัง้ /ปี
3. จัดกำรอบรมครูเพื่อให้ วิทยำกรเครื อข่ำยท้ องถิ่น (Local Trainer) ถ่ำยทอดกระบวนกำรเรี ยนกำรสอนให้ กบั โรงเรี ยน
ในเครื อข่ำย ไม่ต่ำกว่ำ 2 ครัง้ /ปี ตำมหลักกำรของโครงกำร (ไม่เกิน 30 คน/ครัง้ )
4. LN และ LT ดูแล ช่วยเหลือ และออกเยี่ยมโรงเรี ยนในเครื อข่ำยระหว่ำงปี
5. ตรวจสมุดบันทึกผลงำนก่อนส่งกลับคืนให้ โครงกำร (โรงเรี ยนต้ องทำและบันทึกกำรทดลองอย่ำงน้ อย 20 กำรทดลอง
และโครงงำนอย่ำงน้ อย 2 โครงงำน)
6. เป็ นตัวกลำงในกำรสือ่ สำรและกำรดำเนินกำรระหว่ำงโครงกำรและโรงเรี ยน
7. เป็ นตัวกลำงในกำรจัดส่งสื่อต่ำง ๆ ของโครงกำร ให้ กับโรงเรี ยนในเครื อข่ำย เช่น กล่องบ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อย,
เกียรติบตั ร, แบนเนอร์ , จดหมำย ฯลฯ
8. สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดหำสือ่ กำรเรี ยนกำรสอนให้ กบั โรงเรี ยน เช่น กล่องบ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อย
9. สนับสนุนหำ “นักวิทยำศำสตร์ หรื อวิศวกรพี่เลี ้ยง” เพื่อเข้ ำทำกิจกรรมกับครูและนักเรี ยนในโรงเรี ยนในเครื อข่ำย
10. โรงเรี ยนที่ผำ่ นกำรประเมิน จะได้ รับตรำพระรำชทำน “บ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อย ประเทศไทย”
11. ประมำณกำร งบประมำณในกำรร่วมเป็ นเครื อข่ำยท้ องถิ่น ได้ แก่
1. ค่ำกล่องบ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อยสำหรับ LN

1,450

บำท

2. ค่ำกล่องบ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อยสำหรับโรงเรี ยน

1,450

บำท/โรงเรี ยน

2,500 – 4,000

บำท/ครัง้

ในเครื อข่ำย โรงเรียนละ 1 กล่อง*
3. ค่ำเดินทำงและที่พกั ร่วมอบรมกับโครงกำร 1-2 ครัง้ /ปี
ค่ำใช้ จำ่ ยประมำณกำร**
4. ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรกับโรงเรี ยน

10,000 – 30,000 บำท

5. ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรออกเยี่ยมเยียนโรงเรี ยน/ปี

10,000 – 20,000 บำท
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บทบาทหน้ าที่ของโรงเรียนที่ร่วมเครือข่ าย
1. โรงเรี ยนแต่งตังครู
้ ผ้ เู ข้ ำร่วมอบรมกับเครื อข่ำยท้ องถิ่น 2 คน /โรงเรี ยน
2. โรงเรี ยนเป็ นผู้ออกค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเดินทำงและที่พกั เวลำเข้ ำร่วมอบรม
3. โรงเรี ยนเป็ นผู้ออกค่ำใช้ จำ่ ยในกำรซื ้อสือ่ กำรเรี ยนกำรสอนบ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อยกับโครงกำร จำนวน 1,450 บำท
และสำมำรถดำวน์โหลดเพิ่มเติมได้ ฟรี ที่เว็บไซต์ของโครงกำร
หมายเหตุ : - ในส่วนนี ้หำกเครื อข่ำยท้ องถิ่นมีงบประมำณในกำรซื ้อให้ โรงเรียนก็สำมำรถออกค่ำใช้ จ่ำยให้ ได้
4. โรงเรี ยนเป็ นผู้ออกค่ำใช้ จำ่ ยซื ้อวัสดุในกำรจัดกิจกรรมกำรทดลองให้ แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนเอง

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

บริ ษัท นำนมีบ๊ คุ ส์ จำกัด

5. เมื่อโรงเรี ยนได้ ดำเนินกิจกรรมตำมรูปแบบบ้ ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อยกับนักเรียนและมีควำมพร้ อมโรงเรี ยนสำมำรถยื่น
ขอประเมินรับตรำพระรำชทำนได้ ผำ่ นระบบออนไลน์

และส่งโครงงำนให้ แก่เครื อข่ำยท้ องถิ่นเพือ่ ตรวจประเมินตำม

เกณฑ์จำนวน 1 โครงงำน
รายชื่อผู้นาเครือข่ ายท้ องถิ่น
1. บริ ษัท นำนมีบ๊ คุ ส์ จำกัด (1 LN)
2. บี.กริ ม กรุ๊ป (5 LN)
3. สถำบันส่งเสริ มกำรสอนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) (22 LN)
4. สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) (1 LN)
5. มศว (5 LN)
6. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน (สพฐ.) (183 LN)
7. สำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร (3 LN)
8. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ (1 LN)
9. สังฆมณฑลสุรำษฏร์ ธำนี (1 LN)
10. โรงเรี ยนปรำโมชวิทยำรำมอินทรำ (1 LN)
11. โรงเรี ยนไผทอุดมศึกษำ (1 LN)
12. โรงเรี ยนเทพพิทกั ษ์ วิทยำ (1 LN)
13. บริ ษัท สวนอุตสำหกรรมบำงกะดี จำกัด (1 LN)
14. มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ (1 LN)
15. มหำวิทยำลัยรำชภัฎสงขลำ (1 LN)
16. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (1 LN)
17. มหำวิทยำลัยทักษิ ณ (1 LN)
18. พิมำลัยรี สอร์ ท แอนด์ สปำ (1 LN)
19. มหำวิทยำลัยนเรศวร (1 LN)
20. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดนครปฐม (1 LN)
21. ศึกษำธิกำรจังหวัด บุรีรัมย์ (1LN)
22. โรงเรี ยนมนตรีศกึ ษำ (1LN)

114
117
1,360
18
840
18,311
430
51
10
224
38
15
26
81
30
120
16
11
40
32
10
20
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23. ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ (1LN)
24. ศึกษำธิกำรจังหวัดอุดรธำนี (1LN)

มีจำนวน LN ทังหมด
้
237 LN

6
โรงเรี ยน
10
โรงเรี ยน
มีจำนวนโรงเรี ยนทังหมด
้
22,025 โรงเรี ยน

คณะกรรมการและที่ปรึกษาโครงการ
1. ประธำนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ท่ำนผู้หญิงนรำวดี ชัยเฉนียน
2. ศำสตรำจำรย์เกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรี อรุณ
3. ศำสตรำจำรย์กิตติคณ
ุ สุมน อมรวิวฒ
ั น์
4. ประธำน บริ ษัท B. Grimm Group
5. ผู้อำนวยกำรสถำบัน Goethe
6. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชำติ
7. ผู้อำนวยกำรองค์กำรพิพิธภัณฑ์วทิ ยำศำสตร์ แห่งชำติ
8. ผู้อำนวยกำรสถำบันส่งเสริ มกำรสอนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
9. เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
10. ดร.ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ์
11. คุณหญิงสุมณฑำ พรหมบุญ
12. คุณสุวดี จงสถิตย์วฒ
ั นำ
13. ดร.เบญจลักษณ์ น ้ำฟ้ ำ
14. นำยพีระ รัตนวิจิตร
15. นำงกรรณิกำร์ เฉิน
16. ดร.พรพรรณ ไวทยำงกูร
17. ดร.กุศลิน มุสกิ ลุ
18. ดร.อ้ อมใจ ไทรเมฆ
19. นำงสำวแคโรไลน์ ลิงค์
20. นำงสำวคิม จงสถิตย์วฒ
ั นำ

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ

ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

บริ ษัท นำนมีบ๊ คุ ส์ จำกัด
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