ภารกิจในการดําเนินโครงการ :การจัดตัง้ เครือข่ ายท้ องถิ่น

1. แต่ละเครื อข่ายท้ องถิ่นต้ องมีโรงเรี ยนในสังกัด 30 - 150 โรงเรี ยน
2. แต่ละเครื อข่ายท้ องถิ่นคัดเลือกวิทยากรเครื อข่ายท้ องถิ่น (Local Trainer) จํานวนเครื อข่ายละ 2 คน เพื่อเข้ าร่วม
การอบรมกับวิทยากรหลักของโครงการปี ละ 1 ครัง้ โดยเครื อข่ายท้ องถิ่นเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย อาทิ ค่า
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เดินทาง / ค่าที่พกั ในการมาอบรมของวิทยากรเครื อข่ายท้ องถิ่น
3. เครื อข่ายท้ องถิ่นและวิทยากรเครือข่ายท้ องถิ่นเป็ นผู้จดั อบรมให้ กบั โรงเรี ยนในเครื อข่ายอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
- หนึง่ โรงเรี ยนส่งครูเข้ าร่วมอบรมครัง้ ละ 2 คน
- เครื อข่ายท้ องถิ่นเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการอบรม อาทิ ค่าวัสดุอบรม ค่าอาหารกลางวัน
ค่าเกียรติบตั ร
4. เครื อข่ายท้ องถิ่นดูแล ช่วยเหลือ และออกเยีย่ มโรงเรียนในเครื อข่าย อย่างน้ อยปี ละ 1-2 ครัง้ โดยการออกเยี่ยม
โรงเรี ยนเครื อข่ายท้ องถิ่นเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเอง
5. เครื อข่ายท้ องถิ่นเป็ นผู้ตรวจประเมินโครงงานสําหรับโรงเรี ยนที่ขอประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน
6. ร่วมประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมและต่างๆ ของโครงการ เช่น เทศกาลบ้ านนักวิทยาศาสตร์ น้อย
7. ประมาณการ งบประมาณในการร่วมเป็ นเครื อข่ายท้ องถิ่น ได้ แก่
a. ค่ากล่องบ้ านนักวิทยาศาสตร์ น้อยสําหรับ LN

1,450

บาท

b. ค่ากล่องบ้ านนักวิทยาศาสตร์ น้อยสําหรับโรงเรี ยน

1,450

บาท/โรงเรี ยน

2,500 – 4,000

บาท/ครัง้

ในเครื อข่าย โรงเรียนละ 1 กล่อง*
c. ค่าเดินทางและที่พกั ร่วมอบรมกับโครงการ 1-2 ครัง้ /ปี
ค่าใช้ จา่ ยประมาณการ**
d. ค่าใช้ จา่ ยในการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการกับโรงเรี ยน

10,000 – 30,000 บาท

e. ค่าใช้ จา่ ยในการออกเยี่ยมเยียนโรงเรี ยน/ปี

10,000 – 20,000 บาท

หมายเหตุ : *ค่ากล่องบ้ านนักวิทยาศาสตร์ น้อยสําหรับโรงเรี ยนขึ ้นอยูก่ บั LN ว่าจะสนับสนุนหรื อให้ โรงเรี ยนออกค่าใช้ จา่ ย
** ค่าที่พกั และค่าอาหารขึ ้นอยูก่ บั สถานทีใ่ นการจัดอบรมในแต่ละปี
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ภารกิจของโรงเรี ยนในเครื อข่าย
1. โรงเรี ยนแต่งตังครู
้ ผ้ เู ข้ าร่วมอบรมกับเครื อข่ายท้ องถิ่น 2 คน /โรงเรี ยน
2. โรงเรี ยนเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางและที่พกั เวลาเข้ าร่วมอบรม
3. โรงเรี ยนเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อสือ่ การเรี ยนการสอนบ้ านนักวิทยาศาสตร์ น้อยกับโครงการ จํานวน 1,450
บาท และสามารถดาวน์โหลดเพิม่ เติมได้ ฟรี ที่เว็บไซต์ของโครงการ
หมายเหตุ : - ในส่วนนี ้หากเครื อข่ายท้ องถิ่นมีงบประมาณในการซื ้อให้ โรงเรียนก็สามารถออกค่าใช้ จ่ายให้ ได้
4. โรงเรี ยนเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยซื ้อวัสดุในการจัดกิจกรรมการทดลองให้ แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนเอง
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5. เมื่อโรงเรี ยนได้ ดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบบ้ านนักวิทยาศาสตร์ น้อยกับนักเรียนและมีความพร้ อมโรงเรี ยน
สามารถยื่นขอประเมินรับตราพระราชทานได้ ผา่ นระบบออนไลน์ และส่งโครงงานให้ แก่เครื อข่ายท้ องถิ่นเพื่อตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์จํานวน 1 โครงงาน
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