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แนวทางการดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
ตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย รองรับการประเมินระบบออนไลน ปการศึกษา 2558
สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
****************************************************************************************
โรงเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับการประเมิน เพื่อรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ปการศึกษา
2558
1. โรงเรียนที่เขาโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย รุนที่ 2 ที่ผานการประเมิน
ป 2555 ประเมินรอบ 2 เพื่อคงสภาพ
2. โรงเรียนที่เขาโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย รุนที่ 5 ปการศึกษา 2558
3. โรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ ในรุนที่ 1 ที่ยังไมผานการประเมินคงสภาพ และรุนอื่น ที่ยังไมผานการ
ประเมิน หรือที่ยังไมสงขอรับการประเมิน
วิธีการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
วิธีการประเมินในปการศึกษา 2558 ประกอบดวยการประเมิน 2 สวน ดังนี้
1. ประเมินผานระบบประเมินออนไลน
2. ประเมินโครงงานตามรูปแ บบวัฏจักรวิจัย
เงื่อนไขการประเมินสําหรับโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผานการประเมินในระบบการประเมินออนไลน (ไดผลการประเมิน 55 % ขึ้นไป)
2. เสนอขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานฯ ตามแบบหนา5-6 ในlogbook (เอกสารหมายเลข 7)
3. ครูผูสอนผานการอบรมปฏิบัติการขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (เกียรติบัตรสีมวง)
4. ผานการประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม
5. ผานการประเมินโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย
การดําเนินการ
ระดับโรงเรียน
1. โรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ ทุกรุนทุกโรงเรียนลงทะเบียนในระบบการประเมินออนไลน
2. โรงเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับการประเมิน เพื่อรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
ปการศึกษา 2558 ตอบแบบประเมินผานระบบออนไลนตามชวงเวลาที่กําหนด
3. โรงเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับการประเมิน และผานการประเมินในระบบการประเมินออนไลน (ได 55 % ขึ้น
ไป) จึงมีสิทธิ์สงโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย ขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย โดยรวบรวมผลงานตอไปนี้ สง สพป. ภายใน วันที่ 18 มีนาคม 2559
3.1 แบบสรุป 20 กิจกรรม (รูปแบบการเขียน ตามเอกสารหมายเลข 2) พรอมแนบสําเนาเกียรติบัตร
ผานการอบรมขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 แนบไวทายเลมเอกสารและเขาเลมใหเรียบรอย
3.2 โครงงานตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย รวมภาคผนวก มีจํานวนหนา ระหวาง 15-20 หนา จํานวน 1
เลม พรอมสําเนาขอมูลลง CD และแนบ CD ใสไวทายเลมเอกสาร
3.3 แบบประเมินขอรับตราพระราชทานฯ (เอกสารหมายเลข 7)
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2. ระดับ สพป.
ระยะเวลา

ภายใน
ส.ค.58
ภายใน
ก.ย.58
22 - 29
ก.พ.59
21 - 31
มี.ค. 59

รายการปฏิบัติ

จัดอบรมการใชงานระบบ
ประเมินออนไลนให
โรงเรียน
สพป.ลงทะเบียนเขาสู
ระบบประเมินออนไลน
สพป. (LN) สงผลการประเมิน
ออนไลนให รร.ทราบ

เครื่องมือ

เอกสาร
สง สพฐ.
(ภายใน 30 เม.ย.59)
-

เอกสารรวบรวม
ไวที่ สพป.

-

-

-

-

-

-

- -คูมือสําหรับ LN
-คูมือสําหรับโรงเรียน

สพป.แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลงาน
1. แบบสรุป 20 กิจกรรม
เกณฑการประเมินและ
พรอมแนบสําเนาเกียรติ
บันทึกผล สรุป 20
บัตรผานการอบรมขั้นที่ 1
กิจกรรม (เอกสาร
และขั้นที่ 2 ทายเลม
หมายเลข 3)
2. รายงานโครงงานตาม เกณฑการประเมินและ
รูปแบบวัฏจักรวิจัย 2 รอบ บันทึกผล โครงงาน
จํานวน 1 เลม พรอม
ตามรูปแบบวัฏจักร
สําเนาขอมูลลง CD
วิจัย 2 รอบ
(เอกสารหมายเลข 4)

3. ตรวจสอบการบันทึก
ในแบบประเมินขอรับตรา
พระราชทานฯ

-

-

เกณฑการประเมินและ
เอกสารสรุป 20
บันทึกผลสรุป 20
กิจกรรม
กิจกรรม (เอกสาร
หมายเลข 3)
1.โครงงานตามรูปแบบ
วัฏจักรวิจัย 2 รอบ
พรอม CD (แนบทายเลม)
2. เกณฑการประเมิน
และบันทึกผล โครงงาน
ตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย
(เอกสารหมายเลข 4)
แบบประเมิน
ขอรับตราพระราชทานฯ
(เอกสารหมายเลข 7)
รวบรวมและเย็บรวมเปน
เลมใหเรียบรอย

หมายเหตุ ถาโรงเรียนใดไมผานการประเมินออนไลน (ผลการประเมินต่ํากวา 55 % ) ไมตองสงโครงงานฯ
และเอกสารอื่น ๆ เพื่อขอรับการประเมินรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
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3. ระดับ สพฐ.
3.1 ภายในเดือน พฤษภาคม 2559 สพฐ. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบขอมูลและ
ประเมินโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย
3.2. ภายในเดือน มิถุนายน 2559 สพฐ. สรุปผลการประเมินโรงเรียนที่ขอรับตราพระราชทาน
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
3.3 ภายในเดือน กรกฎาคม 2559 สพฐ. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผานการประเมิน และแจงกําหนด
พิธีรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอยให สพป./โรงเรียนทราบ และสงขอมูลใหมูลนิธิฯ
3.4 เดือน สิงหาคม 2559 จัดพิธีรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย
ปฏิทินการประเมินออนไลน
ระยะเวลา
เมษายน 2558

รายการปฏิบัติ
จัดอบรมเฉพาะทางเรื่อง น้ํา
และอากาศตามรูปแบบ
การคนพบและวัฏจักรวิจัยและ
แนวทางการประเมินออนไลน
ภ า ย ใ น เ ดื อ น จัดอบรมการใชงานระบบ
ประเมินออนไลนใหโรงเรียน
ส.ค.2558

ผูปฏิบัติ
สพฐ.รวมกับ
มูลนิธิฯ

ภ า ย ใ น เ ดื อ น
ก.ย. 2558
ภ า ย ใ น เ ดื อ น
ก.ย. 2558
10 ก.ย.2558

สพป.ลงทะเบียนเขาสูระบบ
ประเมินออนไลน

สพป. (LN)

ทุกโรงเรียนลงทะเบียน
เขาระบบออนไลน

ครูผูสอน

**โรงเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับการ
เปดระบบออนไลน ประเมิน ลงทะเบียนและตอบ
แบบประเมิน
ระหวางวันที่ สพป. (LN) สงผลการประเมิน
22-29 ก.พ. ให รร.ทราบ
2559

หมายเหตุ
-

สพป. (LN)
โรงเรียนที่ยังไมมีสิทธิ์เขารับการประเมิน
ยังไมตองลงวันที่รวมอบรมลาสุด

-ผูบริหาร รร.
-ครูผูสอน

โรงเรียนที่ยังไมมีสิทธิ์ขอรับการประเมิน
ไมตองตอบแบบประเมิน

สพป. (LN)

โรงเรี ย นตองไดคะแนนการประเมิ น
ออนไลน 55 % ถือวาผาน จึงมีสิทธิ์สง
โครงงานตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย 2 รอบ
ขอรับการประเมินเพื่อรับตราฯ

หมายเหตุ **โรงเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับการประเมิน หมายถึง
1. โรงเรียนที่เขาโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย รุนที่ 2 ที่ผานการประเมิน
ป 2554 ขอรับการคงสภาพ
2. โรงเรียนที่เขาโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย รุนที่ 5
3. โรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ ในรุนที่ 1 ที่ยังไมผานการประเมินคงสภาพ และรุนอื่น ที่ยังไมผานการ
ประเมิน หรือที่ยังไมสงขอรับการประเมิน
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เอกสารหมายเลข 1

แบบตรวจสอบเอกสารที่โรงเรียนขอรับการประเมิน
เพื่อรับตราพระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ปการศึกษา 2558 ตองสง สพป.
โรงเรียน ........................................................................................... รุนที่.............................................
อําเภอ ............................................. สพป. ............................................................เขต......................
คําชี้แจง 1. โรงเรียนจัดสงเอกสารนี้ให สพป. เพื่อขอรับการประเมิน
2. ใหทําเครื่องหมาย  ลงในรายการที่มี
ที่

รายการ

มี

1. รายงานโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย 2 รอบ
พรอมสําเนาขอมูลลงแผน CD
2. แบบประเมินขอรับตราพระราชทาน
“บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” เอกสาร
หมายเลข 7 (logbook) ในหนา 5 และ 6
พรอมแนบสําเนาเกียรติบัตรผานการอบรมปฏิบัติ
ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2
3. สรุปกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม พรอมแนบ
สําเนาเกียรติบัตรผานการอบรมปฏิบัติ ขั้นที่ 1 และ
ขั้นที่ 2
4. ผลการประเมินออนไลน

หมายเหตุ
เขาเลมใหเรียบรอย
(แนบแผน CD ทายเลม)
เขาเลนในรายงานโครงงาน
รายการที่ 1
ใสเปนภาคผนวก
เขาเลมใหเรียบรอย
รอยละที่ได .....................

ลงชื่อ ..................................................ผูรายงาน
(................................................)
ตําแหนง ครูผูสอน/ครูรับผิดชอบโครงการ
เบอรโทรศัพท.......................................................................

ลงชื่อ ..................................................ผูรับรองขอมูล
(................................................)
ตําแหนง ผูบริหารโรงเรียน
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เอกสารหมายเลข 2

การจัดทําเลมเอกสาร สรุปกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม ใหโรงเรียนดําเนินการ ดังนี้
1. กิจกรรมที่สามารถนํามาใชในการรายงานผล 20 กิจกรรม ประกอบดวย กิจกรรมการทดลองในกลอง
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย และที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม รวมจํานวน 78 ใบ รายชื่อใบกิจกรรม ตาม
เอกสารหมายเลข 8
2. ใหสรุปกิจกรรม ลงในกระดาษ A 4 อยางนอย 2-3 หนา ตอ 1 กิจกรรม มีเนื้อหาประกอบดวย
2.1 ชื่อกิจกรรม
2.2 จุดประสงค
2.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
2.4 ภาพถายการจัดกิจกรรม
- ภาพวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม จํานวน 1 ภาพ
- ภาพเด็กปฏิบัติกิจกรรม จํานวน 2-3 ภาพ
- ภาพเด็กนําเสนอผลงาน จํานวน 1-2 ภาพ
- ภาพผลงานที่สําเร็จของเด็ก จํานวน 1-2 ภาพ
2.5 ผลที่เกิดกับเด็ก (ตามจุดประสงคของกิจกรรม และ พัฒนาการความสามารถพื้นฐาน 4 ดาน คือ
ดานการเรียนรู ภาษา สังคม และการเคลื่อนไหว และพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ
สังคม และสติปญญา)
ตัวอยางสรุปกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม ดังตอไปนี้
ชื่อโรงเรียน ........................................... สพป. ..................................... เขต ..........
(ใหนําไวที่หนาปก)
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เอกสารหมายเลข 2 (ตอ)

สรุปกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 .......................................................................
จุดประสงค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (สรุปสาระสําคัญที่แสดงใหเห็นวาเด็กไดปฏิบัติ และไดพัฒนาดานตาง ๆ ตามผลที่เกิดกับเด็ก )
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ภาพวัสดุ/อุปกรณ
ที่ใชในการทํากิจกรรม
(จํานวน 1 ภาพ)

ภาพเด็กทํากิจกรรม
(จํานวน 2-3 ภาพ)

ภาพเด็กนําเสนอผลงาน
(จํานวน 1-2 ภาพ)

ภาพผลงานที่สําเร็จของเด็ก
(จํานวน 1-2 ภาพ)

ผลที่เกิดกับเด็ก (ตามจุดประสงคของกิจกรรม พัฒนาการความสามารถพื้นฐาน 4 ดาน และพัฒนาการ 4 ดาน)
1. ผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค
1.1………………………………………………………..
1.2…………………………………………………………
2. พัฒนาการความสามารถพื้นฐาน และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
2.1 ดานการเรียนรู/ดานภาษา/สติปญญา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 ดานสังคม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ดานอารมณ-จิตใจ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 ดานการเคลื่อนไหว/รางกาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
( 1 กิจกรรม ใช 2-3 หนา กระดาษ A4)
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เกณฑการประเมินและบันทึกผลสรุปกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม
คําชี้แจง สพป. ใชสําหรับประเมินและกรอกคะแนนลงในชองวาง จํานวน 20 กิจกรรมและสรุปผลสง สพฐ.
ชื่อโรงเรียน ...............................................................................................

สพป. ............................................................. เขต ........................................................
หัวขอเรื่องที่ทําการทดลอง จํานวน 20 กิจกรรม

รายการประเมิน
1. การกําหนดจุดประสงคสอดคลองและครอบคลุมกับกิจกรรมที่ทํา
1 คะแนน = สอดคลองกับกิจกรรมที่ทํา
0 คะแนน = ไมมี/ไมสอดคลอง
2. การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมสอดคลองกับเรื่องและ
จุดประสงค และเด็กไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
1 คะแนน = มี และสอดคลอง และเด็กปฏิบัติดวยตนเอง
0 คะแนน = ไมมี
3. ภาพถายการทํากิจกรรม
2 คะแนน = มีครบตามที่กําหนด
0 คะแนน = ไมมี หรือ มีไมครบ
4. ครูบันทึกผลที่เกิดขึ้นกับเด็ก ตามจุดประสงคของกิจกรรม
พัฒนาการพื้นฐาน และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
1 คะแนน = มี
0 คะแนน = ไมมี
คะแนนรวม (100)
สรุปผลการประเมิน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

คะแนนที่ได ........................................  ผาน  ไมผาน

เกณฑการประเมิน ตองได 70 คะแนน ขึ้นไป ถือวาผานการประเมิน
หมายเหตุ รายละเอียดขั้นตอนการจัดกิจกรรม ภาพถายการทํากิจกรรม และการบันทึกผลที่เกิดกับเด็กตาม เอกสารหมายเลข 2

18

19

20

รวม
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แบบประเมินโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองระดับคุณภาพ ในแตละรอบของโครงงาน ตามความเปนจริง
ขอ 1-6 ใชเกณฑดังนี้ 3= เด็กปฏิบัตไิ ดดวยตนเอง
2 = เด็กมีสวนรวมในการปฏิบัติ 1 = เด็กไมไดปฏิบัต/ิ ปฏิบตั ิตามครู,ผูอื่น
ขอ 7 ใชเกณฑดังนี้ 3= มี 4 ทักษะขึ้นไป
2 = มี 3 ทักษะ
1 = มี 1-2 ทักษะ
ขอ 8 ใชเกณฑดังนี้ 3= มีครบ 4 ดาน
2 = มี 3 ดาน
1 = มี 1-2 ดาน
ขอ 9 ใชเกณฑดังนี้ 3= เด็กคิดริเริ่ม/มีความแปลกใหม 2 =เด็กคิดริเริ่ม/ไมแปลกใหม 1 = ริเริม่ จากครู
(ถาพบวาเปนการคัดลอก หรือปรับเปลี่ยนบางสวนจากผูอื่นหรือกิจกรรมในกลองฯ ปรับตก)
ที่

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพโครงงาน
รอบที่ 1
รอบที่ 2
3
2
1
3
2
1

บันทึกเพิ่มเติม/สะทอนผลการประเมิน

1 ที่มาของคําถามที่นํามาทําโครงงาน
2 การออกแบบกระบวนการ
สํารวจตรวจสอบ
3 การดําเนินกิจกรรม
สํารวจตรวจสอบ
4 บันทึกผลการสํารวจตรวจสอบ
ที่สอดคลองกับคําถามที่อยากรู
5 การนําเสนอผลการสํารวจตรวจสอบ
ที่สอดคลองกับคําถาม
ที่อยากรู
6 การสรุปและอภิปรายผลการสํารวจ
ตรวจสอบ
7 เด็กไดรับการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
8 เด็กไดรับการพัฒนาความสามารถ
พื้นฐาน 4 ดาน คือ การเรียนรู
ภาษา สังคม และการเคลื่อนไหว
9 ความคิดริเริม่ สรางสรรค
ของการทําโครงงาน
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น
ผลการประเมิน

 ผาน ไมผาน  ผาน ไมผาน

ผาน และได “ดีเยี่ยม”

เกณฑการประเมิน 25-27 คะแนน = ดีมาก 22-24 คะแนน = ดี
19-21 คะแนน = พอใช 18 คะแนนลงมา = ปรับปรุง
หมายเหตุ 1. ผลการประเมินตองได ระดับ “พอใช” ขึ้นไป ทั้ง 2 รอบ จึงถือวา “ผานการประเมิน”
2. ถามีการดําเนินการสํารวจตรวจสอบตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย 2 รอบและพบวาเปนคําถามที่เกิดจากเด็กทั้ง 2 คําถาม และเด็ก
เปนผูปฏิบัติทุกขั้นตอน และโครงงานแปลกใหมไมซ้าํ ใคร รวมทั้งผลการประเมินไดระดับ “ดีมาก” ทั้ง 2 รอบ ถือวาเปน
โครงงานที่ “ดีเยี่ยม” เปน Best Practice
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แบบสรุปขอมูลโรงเรียนขอรับการประเมิน
เพื่อรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ปการศึกษา 2558
สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ................................................................... เขต ........................................
โรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานฯ จํานวน..........................โรงเรียน
คงสภาพ จํานวน.........................โรงเรียน ขอรับตราพระราชทานฯ ครั้งแรก จํานวน.......................โรงเรียน
คําชี้แจง

สพป. สรุปผล และรวบรวมเอกสารที่ผานการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา นําสง
สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559

ประกอบดวย
1. แบบสรุปขอมูลโรงเรียนขอรับการประเมินเพื่อรับตรา “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” (เอกสารหมายเลข 6)
2. รายงานโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย รวมภาคผนวก มีจํานวนหนา ระหวาง 15-20 หนา จํานวน 1 เลม พรอม
สําเนาขอมูลลงแผน CD และแนบแผน CD ใสไวทายเลมเอกสาร
3. ผลการประเมินโครงงานฯ ตามแบบเกณฑการประเมินโครงงาน ฯ (เอกสารหมายเลข 4)
4. ผลการประเมินกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 3)
5. แบบประเมินขอรับตราพระราชทาน ฯ (เอกสารหมายเลข 7 logbook ในหนาที่ 5 และ6 พรอมแนบสําเนาเกียรติ
บัตรผานการอบรมปฏิบัติ ขั้นที่ 1 และขั้นที่2 และเกียรติบัตรสี่มวง ใสในภาคผนวก) ของแตละโรงเรียน รวมเลม
จํานวน 1 เลม (โดยเรียงลําดับแบบประเมินฯ ตามรายชื่อโรงเรียนที่ปะหนา และเขาเลมใหเรียบรอย)

ลงชื่อ ..............................................ผูรายงานผล
(.............................................)
ศึกษานิเทศกผูนําเครือขายทองถิ่น (LN)
เบอรโทรศัพท......................................................

*หมายเหตุ : ขอความกรุณาเช็ครายชื่อโรงเรียนและรุน ใหชัดเจน และสงไฟลเปน Word หรือ Excel เทานั้น
เพื่อประโยชนในการประเมินระบบออนไลน
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แบบสรุปขอมูลโรงเรียนขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ปการศึกษา 2558 เอกสารหมายเลข 6
สพป..............................................................เขต............................
โรงเรียนที่ขอรับการประเมิน จํานวน..............................โรงเรียน คงสภาพ จํานวน.........................โรงเรียน ขอรับตราพระราชทานฯ ครั้งแรก จํานวน.......................โรงเรียน
ที่

รายชื่อโรงเรียน

สถานะการประเมิน ผลการประเมิน คะแนนประเมิน
รุนที่
20 กิจกรรม
คงสภาพ รับตราฯ ออนไลน
ครั้งแรก (รอยละที่ได) (เต็ม 100 คะแนน)

ชื่อโครงงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ ถาโรงเรียนใดไมผานการประเมินออนไลน (ผลการประเมินต่ํากวา 55 % ) ไมตองสงโครงงานฯ และเอกสารประกอบตาง ๆ เพื่อขอประเมินรับตราพระราชทานฯ
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11

12

รายเอกสารในกลอง “บานวิทยาศาสตรนอย” รุนที่ 5 รวม 78 ใบ + ใบกิจกรรมใหม 21 ใบปงบประมาณ 25๕8
น้ํา
10 ใบการทดลอง +
1 ใบ คําแนะนํา
แรงตึงผิว
1.เนินน้ํา
2.หมุดลอยน้ํา
3.สนุกกับฟองสบู
การทําน้ําใหสะอาด
4.การกรองน้ํา
การจมและลอย
5.น้ํา ทราย และน้ํามัน
6.หลอดดําน้ํา
การละลาย
7.ความลับของสีดํา
8.การละลายของ
น้ําตาล
9.ตัวทําละลาย
ความดันน้ํา
10.ไหลแรงหรือคอย

อากาศ
9 ใบการทดลอง
อากาศมีตัวตน
1.ทอรนาโดในขวด
2.สถานีเติมลม
3.ระฆังดําน้ําจากขวดและ
เครื่องเปาฟองสบู
อากาศเคลื่อนไหวได
4.เรือสะเทินน้ํา
สะเทินบกและจรวด
5.ลมออนๆ พัดผานหอง
แรงดันอากาศ
6.กักน้ําไวได
อากาศ ณ อุณหภูมิตางๆ
7 ปมขวดและลิฟตเทียน
8.ลูกโปงพองโตและ
ขวดบุบเองได
9.งูเตนระบําและจรวดถุง
ชา
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แมเหล็ก
5ใบการทดลอง +1
ใบคําแนะนํา
การวาดรูปแบบสมมาตร ใบคําแนะนํา
คําแนะนําสําหรับเรื่อง
ไฟฟา
การหักเหของแสง
1.ความรูเบื้องตนและ กาซคารบอนไดออกไซด
1.สรางอุปกรณ
1.พับหรือตัดก็ทับกันสนิท ๑.แมเหล็กสามารถ ดูด
หลักการเกี่ยวกับไฟฟา 1.อัดลมและพนฟอง
ขยายภาพดวยตนเอง
พื้นที่และรูปทรง
สิ่งของอื่น ๆ ได
กระแสไฟฟา
2.การทํางานของดวงตา 2.วาดดวยวงเวียน
๒.แมเหล็กดูดสิ่งของ
สมบัติของ
2.วงจรไฟฟา-หลอดไฟ กาซคารบอนไดออกไซด
3.แสงเลี้ยวเบน
พื้นที่ผิวและรูปทรง
ที่ทําจากวัสดุบางชนิด
สองสวาง
2.กาซคารบอนไดออกไซด กระจกเงา
3.ฟองสบูรูปสี่เหลี่ยมและ เทานั้น
4.สองกระจก
3.นําหรือไมนํา ไฟฟา ชวยดับไฟ
วงกลม
๓ . แ ม เ ห ล็ ก ดู ด กั น
5 . ก ร ะ จ ก กั บ ภ า พ ภาพตอเนื่อง
กระแสไฟฟาไหลผาน 3.การเผาไหม
โดยที่ยังไมตองสัมผัส
อะไรไดบาง
4.เมล็ดพืชเตนระบํา
นาพิศวง
4.ภาพที่ซ้ําไปมา
๔.แมเหล็ ก สามารถ
การดูดกลืนแสง
4.เปดปดสวิตซมีหนาที่ 5.จรวดกลองฟลม
การสะทอน
ดึ ง ดู ด สิ่ ง ของไดแมมี
6.แสงและภาพ
5.กระจกเงาทําไดทุกอยาง วัตถุอื่นมาขวางกั้น
อะไร
กาซคารบอนไดออกไซด
6.อินดิเคเตอรจากพืช
7.ภาพเคลื่อนไหว
จํานวนและปริมาณ
ไฟฟาสถิต
๕.แมเหล็ก 2 อัน ไมได
5.ติ ด หนึ บ โดยไมตอง การเกิดกาซ
ในแสงสีแดงและสีเขียว 6.ปริมาณน้าํ ในแกวเทากัน ดึงดูดกั นเทานั้ นแตยั ง
คารบอนไดออกไซด
วัสดุกรองแสง
ใชกาว
หรือไม
ผลักกันไดดวย
7.ผงลึกลับ
8.โลกของสีสันและ
6.สนุกกับไฟฟาสถิต
7. การจัดหมวดหมู
8.ผลิตกาซฟองฟู
ลวดลายพิศวง
7.หักเหน้ํา
รูปรางและรูปทรง
8.ดินน้ํามันสูยอดปราสาท
8.การแยกเกลื อ และ 9.ลูกโปงพองโต
การมองเห็นและ
1 0 . น้ํ า ม ะ น า ว โ ซ ด า ภาพลวงตา
9.รูจักกับเหลี่ยมและมุม
พริกไทย
9.ลูกขางหลากสี
จํานวนและตัวเลข
แสนอรอย
11.ภูเขาไฟระเบิด
10.ภาพเคลื่อนไหว
1 0 . สู ชั ย ช น ะ ด ว ย มุ ม
แสง สี
และดาน
11.แสงสีขาวกับรุง
1 1 . ตั ว เ ล ข เ กี่ ย ว ข อ ง
เงา
ในชีวิตประจําวันอยางไร
1 2 . เ ง า ข อ ง ตุ ก ต า 12.ทวงทํานองของตัวเลข
จะทอดยาวเมื่อไร
ไฟฟา
8 ใบการทดลอง

กาซคารบอนไดออกไซด
11 ใบการทดลอง

แสง สี และการมองเห็น
12 ใบการทดลอง

คณิตศาสตร
12 ใบการทดลอง

เสียง
10ใบการทดลอง
ความดังของเสียง
๑.พลังงานนอยทําให
เกิดเสียงเบา
๒.ยิ่ ง แหลงกํ า เนิ ด เสี ย ง
อยูไกล เสียงจะยิ่งเบา
๓.ผาดูดซับและ
ลดความดังของเสียงได
เสียงเกิดจากการสั่น
๔.รับรูการสั่น
สมบัติทางเสียงของวัตถุ
๕.สํารวจเสียงจากวัตถุ
ตางๆ
ความเขมของเสียง
๖.เสียงดังและเสียงเบา
การแผกระจายของเสียง
๗.การฟงเพื่อบอกทิศทาง
การเดินทางของเสียง
๘.การฟงเสียงผานของแข็ง
และน้ํา
ชนิดของเสียง
๙.รวบรวมและ
สํารวจเสียง
๑๐.สรุปขอมูลใบกิจกรรม

รายการเอกสารที่เกี่ยวของบรรจุอยูในกลองเพิ่มเติม ดังนี้
1.คูมือแนวคิดการจัดการเรียนการสอน Pedagogy 2.โปสเตอรแนวคิดการเรียนการสอนของโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 3. สมุดบันทึก Logbook 4.เกียรติบัตร 4 ใบ
หมายเหตุ ใบกิจกรรมใหม เรือ่ งน้ําและอากาศในรูปแบบการเรียนรูและการสํารวจโดยใชวัฏจักรวิจัย (น้ํา จํานวน 11 ใบ อากาศ จํานวน 10 ใบ) มูลนิธิฯกําลังจัดพิมพและจัดสงใหภายหลัง
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