
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ “รกัอานอุปถัมภ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
 

 
 



 



โครงการ “รักอานอุปถัมภ” 

โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

====================================================================== 

ความเปนมาของโครงการ  

 องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปดใหบริการครั้งแรกในป พ.ศ. 2543 มีภารกิจหลักในการสราง

การรับรู สรางความเขาใจและความตระหนักดานวิทยาศาสตรสูสังคมไทย ดวยการเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตและ

แหลงทองเที่ยวเชิงศึกษาบันเทิง มุงเนนดานการสื่อสารทางวิทยาศาสตรและความหลากหลายทางชีวภาพผาน

นิทรรศการและกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑที่เสริมสรางประสบการณ พัฒนาทักษะ และสรางแรงบันดาลใจในการ

เรียนรูวิทยาศาสตรท่ีตอบโจทยกับผูเขาชมทุกชวงวัย พิพิธภัณฑของ อพวช. ประกอบดวย พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑพระรามเกา มีท่ีตั้ง ณ คลองหา คลองหลวง 

ปทุมธานี และ จัตุรัสวิทยาศาสตร อพวช. ตั้งอยู ณ พื้นท่ี กรุงเทพมหานคร เชียงใหม และนครราชสีมา โดยได

ถายทอดองคความรูในศาสตรดานตาง ๆ ผานชิ้นงานนิทรรศการและกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ เพ่ือใหเยาวชนและ

ประชาชนไทยไดมีโอกาสไดเขาถึงวิทยาศาสตรแบบงายดวยความสนุกสนาน เกิดแรงบันดาลใจและสนใจใน

วิทยาศาสตรดวยการทดลอง สัมผัส และเรียนรูไดดวยตัวเอง  

นอกเหนือไปจากการใหบริการในพิพิธภัณฑ อพวช. ไดมีการจัดทำสื่อการเรียนรูในรูปแบบนิตยสาร 

ภายใตชื่อ NSM SCIENCE MAGAZINE เปนนิตยสารวิทยาศาสตรสำหรับเยาวชน ครอบครัว และประชาชนทั่วไป 

ที่สามารถอานเขาใจไดงาย มีเนื้อหาสาระหลากหลายที่ถายทอดผานคอลัมนตาง ๆ อาทิ การตูน “NSM Comic”

ภาพยนตร “Science in Movie” เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ “Good Health Good life” รักษธรรมชาติกับ “หรรษา

นานาสัตว” วิทยาศาสตรมีคำตอบกับ “สิ่งนี ้ไดแตใดมา” และคอลัมนตาง ๆ อีกมากมาย  โดย อพวช. ได

ดำเนินการจัดทำและเผยแพรนิตยสาร NSM SCIENCE MAGAZINE เปนรายเดือนมาเปนเวลากวา 20 ป ปจจุบันมี

ผูสนใจสมัครเปนสมาชิกอยางตอเนื่องกวา 3,000 ราย 

อพวช. ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสงเสริมการเรียนรูและสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรสำหรับ

เยาวชนและประชาชนที่อยู หางไกลหรือยังขาดโอกาสการเขาถึงองคความรู ทางวิทยาศาสตรแบบงายและ

สนุกสนาน จึงไดจัดทำ โครงการรักอานอุปถัมภ กับ นิตยสาร อพวช. (NSM Science Magazine) ขึ้น เพ่ือ

กระจายโอกาสการเรียนรูสูสังคม ดวยการมีสวนรวมของหนวยงานพันธมิตรผานการสนับสนุนงบประมาณสมัคร

สมาชิกนิตยสาร อพวช. และรวมสงมอบองคความรูและสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรใหกับเยาวชน 

โรงเรียน หรือ ประชาชน และสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรพลเมืองและขยายกิจกรรมการเรียนรูให

ครอบคลุมทุกภูมิภาคอันจะกอใหเกิดสังคมวิทยาศาสตรของประเทศอยางยั่งยืนตอไป 



วัตถุประสงคของโครงการ 

1. ขยายโอกาสการเรียนรูวิทยาศาสตรใหกับเยาวชนและประชาชนท่ีอยูหางไกล 

2. สงเสริมการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสรางโอกาสการเรียนรูวิทยาศาสตร 

3. สงเสริมการทำกิจการเพ่ือสังคมท่ีรวมสรางแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตรและสรางสังคมวิทยาศาสตร

อยางยั่งยืน 

 

กลุมเปาหมาย 

 1. กลุมเปาหมายหลักท่ีจะไดรับประโยชนจากโครงการ 

- เด็กและเยาวชน 

- นักเรียน นักศึกษา  

- ประชาชนท่ัวไป  

2. พ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะไดรับประโยชนจากโครงการ 

- โรงเรียนดอยโอกาส หรือโรงเรียนท่ีอยูหางไกลท่ัวประเทศ  

- สถานสงเคราะห มูลนิธิ สำหรับเด็ก เยาวชน ผูสูงวัย ประชาชนท่ัวไป  

- มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถานศึกษา  

- หนวยงานหรือองคกรในชุมชน   

- โรงเรียน หนวยงาน องคกร ในเครือขายของหนวยงานผูสนับสนุน  

 

หนวยงานผูรวมสนับสนุนในโครงการ 

- หนวยงานภาครัฐ กระทรวง ทบวง กรม  

- หนวยงานภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

- ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจรวมสนับสนุนโครงการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เยาวชนและประชาชนไทยเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง 

2. เยาวชนและประชาชนไทยไดรับองคความรูทางวิทยาศาสตรและนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันได 

3. เกิดสังคมวิทยาศาสตรและการรูเทาทันดวยกระบวนการคิดอยางเปนระบบและมีเหตุผลอยางยั่งยืน 

4. รูปแบบใหมของการมีสวนรวมในกิจการเพ่ือสังคมของหนวยงานภาครัฐและเอกชนอยางเปนรูปธรรม 

 

 



สิทธิประโยชนท่ีหนวยงานผูสนับสนุนจะไดรับเม่ือสมัครเขารวมโครงการ 

- ไดรับนิตยสาร อพวช. ระยะเวลา 1 ป (จำนวน 12 เลม) 

- การแสดงตราสัญลักษณของหนวยงาน หรือชื่อผูสนับสนุน ณ บริเวณท่ีติดหนาซองจดหมายท่ีสงตรงถึง

กลุมเปาหมายตามท่ีระบุในใบสมัคร 

 

• กรณี สนับสนุนในนามหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กรณี สนับสนุนในนามบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดย  

 

 

 

สงถึง (ชื่อท่ีอยูผูรับ) 

ผูอำนวยการโรงเรียน............. 

โรงเรียน................................. 

เลขท่ี .....................................  

 

 

โลโกหรือชื่อหนวยงาน 

สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดย  

 

 

 

สงถึง (ชื่อท่ีอยูผูรับ) 

ผูอำนวยการโรงเรียน............. 

โรงเรียน................................. 

เลขท่ี .....................................  

 

 

ชื่อผูสนับสนุน 



วิธีการสมัครเขารวมโครงการ 

หนวยงาน องคกร หรือผูที่สนใจ สามารถสมัครเขารวมสนับสนุนในโครงการรักอานอุปถัมภ เพื่อรวม

แบงปนและสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรใหกับสังคมไทย ไดดังนี้ 

- กรอกขอมูลสมัครเขารวมโครงการ ตามแบบฟอรมแนบทายนี้ หรือ

https://forms.gle/99HVkcwH94RM1zaG9 

- สงใบสมัครมาตาท่ีอยูดานลาง หรือ อีเมล NSM_BUSINESS@NSM.OR.TH 

- สงไฟลตราสัญลักษณของหนวยงานในรูปแบบ .AI มายัง อีเมล NSM_BUSINESS@NSM.OR.TH 

 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี  

สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือขาย (สธค.) 

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

เลขท่ี 39 หมู 3 เทคโนธานี ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

หมายเลขโทรศัพท 02-577-9999 โทรสาร 0-2577-9900  

E-mail: NSM_BUSINESS@NSM.OR.TH  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครเขารวมสนับสนุน 

ใน “โครงการรักอานอุปถัมภ”  

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) 

======================================================================= 

สมัครเขารวมสนับสนุนโครงการในนาม (เลือก X หนาขอท่ีตองการ) 

� หนวยงาน 

� บุคคลท่ัวไป 

ขอมูลหนวยงาน/บุคคล ผูสนับสนุน 

ช่ือหนวยงาน/บุคคล  

ท่ีอยูหนวยงาน/บุคคล 

 

หมายเลขติดตอ โทรศัพท                                           E-mail: 

ตราสัญลักษณ หรือช่ือ ท่ีตองการจะใหปรากฏบนซองท่ีสงถึงผูรับนิตยสาร (เลือก X หนาขอท่ีตองการ) 

� ใสช่ือ ..................................................................................................................................................... 

� ใสตราสัญลักษณ (อพวช. จะติดตอกลับเพ่ือขอรับไฟลตราสัญลักษณ) 

รูปแบบการสนับสนนุ 

     โรงเรียน/หนวยงานท่ีจะสงนิตยสารให จะไดรับ นิตยสาร อพวช. เปนรายเดือน ในระยะเวลา 1 ป นับแตเดือนท่ีสมัคร   

(รวมจำนวน 12 เลม)  

1. ระบุเคร่ืองหมาย X ตรงมูลคาท่ีตองการสนับสนุน 

� 3,000 บาท   สำหรับ 5 โรงเรียน 

� 6,000 บาท สำหรับ 10 โรงเรียน 

� 12,000 บาท สำหรับ 20 โรงเรียน 

� 20,000 บาท สำหรับ 35 โรงเรียน 

หรือ ประสงคจะสนับสนุน  

จำนวน ................................ โรงเรียน/หนวยงาน 

อัตราคาสมัคร 600 บาทตอป ตอโรงเรียน 

เปนงบประมาณจำนวน ........................... บาท 

 

2. โรงเรียน หรือ หนวยงานท่ีตองการสนับสนุน (เลือก X หนาขอท่ีตองการ) 

� ไมระบุ โดยให อพวช. เลือกสงใหตามความเหมาะสม 

� ระบุพ้ืนท่ีจังหวัดและให อพวช.จัดสงใหโรงเรียนในพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม 

จังหวัด................................................................................................................................................... 

� ประสงคจะเลือกโรงเรยีน/หนวยงานที่ตองการใหจัดสงนิตยสาร อพวช. โปรดสงรายชื่อและที่อยูโรงเรียน/หนวยงาน 

มาท่ี อพวช. E-mail: NSM_BUSINESS@NSM.OR.TH 

 

สงใบสมัครสนับสนุนในโครงการและสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ไดท่ี สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือขาย (สธค.) 

    หมายเลขโทรศัพท 02-577-9999 โทรสาร 0-2577-9900 E-mail: NSM_BUSINESS@NSM.OR.TH  


