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แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"  
ส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเครือข่าย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปีการศึกษา 2561 
************************************************************************ 

1. การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"  

   ค ู่มือการด าเนินงานโครงการ 
     “บา้นนกัวิทยาศาสตร์

นอ้ย 
   ประเทศไทย” 
  

   กล ุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

     ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ ์ เขต 1 

     ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

  



      ค าน า 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1   ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ 
กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในระดับปฐมวัย  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำร
ทำงสมองของเด็กปฐมวัย  เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้เด็กได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ - จิตใจ  
สังคม  และสติปัญญำอย่ำงเต็มศักยภำพ   เจริญเติบโตอย่ำงสมบูรณ์และมีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่ำงๆต่อไป 
โดยกำรก ำหนดหลักกำร  คุณภำพ  ขอบข่ำยของกำรจัดกำรเรียนรู้ และกลไกท่ีจะก ำกับดูแลส่งเสริมอย่ำงใกล้ชิด  
แก่ผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้สอนปฐมวัยทุกคน ตลอดจนส่งเสริมควำมรู้พ่อแม่ผู้ปกครองโดยพัฒนำส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย  ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  พุทธศักรำช  2546 น ำสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำได้อย่ำงสมบูรณ์ 
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยมีคุณภำพตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  

ในกำรนี้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้จัดท ำคู่มือ 
กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทย  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้หน่วยงำนในสังกัดน ำไปเป็น
แนวทำงในกำรขอรับกำรประเมินเพ่ือรับตรำพระรำชทำน “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย” ประเทศไทย 

 

 

        กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
                                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
                                                          พฤษภำคม  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เร่ือง           หน้า 

คู่มือการด าเนินงานโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  
ปีการศึกษา 256๒ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
๑. หลักกำรและเหตุผล.................................................................……………….…….………………… ๑ 
๒. วัตถุประสงค์…………………………………………………………………………………..…….…………………. ๒ 
๓. กลุ่มเป้ำหมำย…………………………………………………………………………………………..……………… ๒ 
๔. แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทย………………………… ๓ 
๕. รูปแบบของวัฎจักรกำรสืบเสำะ 
    (Inquiry Cycle Method) ..........................................................................……………………     ๔    
     แผนภูมิกระบวนกำรวัฏจักรกำรสืบเสำะ.............................................................................. ๕ 
๖. ขั้นตอนกำรประเมินโรงเรียนเพื่อรับตรำพระรำชทำน...........................................................    ๗ 
    แผนภูมขิั้นตอนกำรประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตรำพระรำชทำน.............................................     ๗ 
๗. รำยชื่อคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร.......………………………………………………………………….. ๘ 
๘. รำยละเอียดสถำนะของโรงเรียนในโครงกำรที่ขอรับกำรประเมิน..........................................    ๑๑ 
๙. ปฏิทินในกำรด ำเนินโครงกำรฯ...................................................................................... ........    ๑๑ 
 
ภาคผนวก......................................................................................................................... .......... 1๓ 

-  รำยชื่อโรงเรียนในโครงกำรที่รับประเมินเพ่ือรับตรำพระรำชทำน...............................    ๑๔ 
-  แนวทำงกำรตรวจและบันทึกผลกำรตรวจคุณภำพ.....................................................    ๑๗ 
- เกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ.......................................................................................     ๑๙ 
- แบบสอบถำมกำรด ำเนินโครงกำร...............................................................................    ๒๒ 
- แบบสรุปผลรำยชื่อโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน (เอกสำรหมำยเลข ๔)........................    ๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

คู่มือการด าเนินงานโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  
ปีการศึกษา 256๒ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1   ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนในระดับปฐมวัย  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำง
สมองของเด็กปฐมวัย  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้เด็กได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ - จิตใจ  สังคม  
และสติปัญญำอย่ำงเต็มศักยภำพ   เจริญเติบโตอย่ำงสมบูรณ์และมีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่ำงๆต่อไป โดยกำร
ก ำหนดหลักกำร  คุณภำพ  ขอบข่ำยของกำรจัดกำรเรียนรู้ และกลไกท่ีจะก ำกับดูแลส่งเสริมอย่ำงใกล้ชิด  แก่
ผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้สอนปฐมวัยทุกคน ตลอดจนส่งเสริมควำมรู้พ่อแม่ผู้ปกครองโดยพัฒนำส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย  ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  พุทธศักรำช  2546 น ำสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำได้อย่ำงสมบูรณ์ 
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยมีคุณภำพตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ทั้งนี้ได้ก ำหนดภำรกิจและ
กิจกรรมในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดตลอดมีกำรนิเทศ ติดตำมผล
กำรจัดกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพตำมกรอบกำรด ำเนินงำนที่ สพฐ.ก ำหนด  โดยมีกิจกรรมในกำรพัฒนำตำม
โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย ปีงบประมำณ  2563  ดังนี้ 
 1.1. กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย เพ่ือปลูกฝังเจตคติและนิสัยรัก
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นับว่ำเป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ระดับพ้ืนฐำนเป็นอย่ำงดี  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับหลักกำร แนวคิดของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  พุทธศักรำช  
2546   
          1.2 กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวมอนเตสซอริส ำหรับเด็กปฐมวัย 
ในโรงเรียนที่มีครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำกำรสอนแบบมอนเตสซอริตำมบริบทสพฐ. 
จำกสมำคมมอนเตสซอริสำกล     
           1.3. กำรพัฒนำครูปฐมวัยให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดประสบกำรณ์และกระบวนกำรเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           1.4 กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรส ำหรับครูปฐมวัย โดยเฉพำะครูปฐมวัยที่ไม่ได้จบวิชำเอกด้ำน
กำรศึกษำปฐมวัยให้มีองค์ควำมรู้ สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้กำร จัดประสบกำรณ์และกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
            1.5 กำรสนับสนุนและพัฒนำโรงเรียนอนุบำลประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย
ต้นแบบ/เครือข่ำยตลอดจนกำรพัฒนำกลุ่มเครือข่ำยทำงวิชำกำรปฐมวัยประจ ำกลุ่มโรงเรียน   ให้เป็นเครือข่ำย
ทำงวิชำกำรศึกษำปฐมวัยที่เข้มแข็งในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่อไป 
          1.6 กำรพัฒนำโรงเรียนอนุบำลประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเป็นฐำนในกำรสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำ
วิชำกำรปฐมวัย 
 1.7 กำรพัฒนำห้องเรียนระดับปฐมวัยสู่มำตรฐำนคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 



- ๒ - 

 
 1.8 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยเพื่อยกระดับมำตรฐำน
คุณภำพในระดับปฐมวัย  ขึ้นเพ่ือให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยอย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรครบทั้ง 4 ด้ำนตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนปฐมวัยให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยสำมำรถจัด
กำรศึกษำปฐมวัยสอดคล้องตำมหลักสูตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดคุณภำพ 
 2.3  เพ่ือพัฒนำครูปฐมวัยให้สำมำรถจัดกิจกรรมตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
ได้บรรลุวัตถปุระสงค์โครงกำร ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยต่อไป 
 2.4  เพ่ือพัฒนำและยกระดับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยสู่มำตรฐำนคุณภำพและสอดคล้องตำมแนวทำง
ปฏิรูปกำรศึกษำ 
 2.5  เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้ทันสมัยและสอดคล้องตำม
หลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
3.  เป้าหมาย 
          3.1  เชิงปริมาณ 
    1)  ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศ
ไทยรุ่นที่ 1-9  รวม  127  แห่ง  จ ำนวน  ๑27   คนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะ ตำมมำตรฐำน
โครงกำรฯ  สำมำรถจัดกิจกรรมตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     2)  โรงเรียนในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทยรุ่นที่ 1-9  รวมจ ำนวน  127  แห่ง  
มีควำมเข้มแข็งในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  
     3)  ครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทยรุ่นที่ 1-9  จ ำนวน 127  
รวมผู้เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัยตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย   
               4)  ส่งเสริม และพัฒนำห้องเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  
ประเทศไทยรุ่นที่ 1-9  จ ำนวน 127  แห่ง เป็นโรงเรียนสูม่ำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย 
               5)  ครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทยรุ่นที่ 1-9  ได้รับกำร
นิเทศติดตำมโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมเป้ำหมำยโครงกำร 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
                1)  สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมตำมหลักสูตร 
       2)  ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัดได้รับกำรอบรม พัฒนำ และได้รับนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ 
       3)  เด็กปฐมวัยมีควำมพร้อมเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที1 และมีพัฒนำกำรตำมช่วงวัย 
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4. แนวทางการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สถำบันส่งเสริม
กำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ องค์กำรพิพิธภัณฑ์
วิทยำศำสตร์แห่งชำติ กลุ่มบริษัท บี.กริม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด ได้ด ำเนิน
โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน เพ่ือปลูกฝังนิสัย รักวิทยำศำสตร์ให้กับ
เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยในแต่ละปี โรงเรียนในโครงกำรจะได้รับกำรประเมินเพ่ือรับ
ตรำพระรำชทำน “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ตำมเกณฑ์ของโครงกำรคือ กำรท ำกิจกรรมบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย อย่ำงน้อย ๒๐ กิจกรรม และกำรประเมินโครงงำน ในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนั้น 

  ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ คณะกรรมกำรโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ได้มีมติ           
ให้ สพท. ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1.  การท ากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อย่างน้อย 20 กิจกรรม 
               พิจำรณำจำกสรุปผลกำรจัดกิจกรรม ซึ่งโรงเรียนสำมำรถสรุปและสะท้อนผลกำรท ำกิจกรรมใน
รูปแบบของเอกสาร หรือ วิดิทัศน์ โดยมีองค์ประกอบ 

1.1 ชื่อกิจกรรม 
1.2 จุดประสงค์ของกิจกรรม 
1.3 บรรยำกำศขณะท ำกิจกรรม ประกอบไปด้วย ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ เด็กปฏิบัติ

กิจกรรมและน ำเสนอผลงำน 
1.4 ผลกำรจัดกิจกรรม ตำมจุดประสงค์ของกิจกรรมที่แสดงให้ถึงควำมสอดคล้องกับ 

1.4.1 พัฒนำกำรควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเรียนรู้ ภำษำ สังคม และ 
กำรเคลื่อนไหว   

1.4.2 พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 4 ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 
 

2. การท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย  ตามแนวทางของโครงการ 
              “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   ประเทศไทย” จ านวน ๑  เรื่อง  
               พิจำรณำจำกเกณฑ์ตำม เอกสำร 2 โดยโรงเรียนสำมำรถสรุปกำรท ำโครงงำนในรูปแบบ ต่ำง ๆ เช่น  

- เล่มรำยงำนโครงงำน 
- วิดีทัศน์กำรท ำโครงงำน 
- กำรน ำเสนอโครงงำนโดยนักเรียน 
- รูปแบบอืน่ ๆ ตำมนวัตกรรมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
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๕.  รูปแบบของวัฎจักรการสืบเสาะ (Inquiry Cycle Method) 
      แนวคิดหลัก  
      1) แนวคิดเกี่ยวกับความหมายและลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ 
   ในวิทยำศำสตร์ประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่ส ำคัญ คือ องค์ควำมรู้ (Body of Knowledge) และ       
กำรสืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry of Knowledge)  

● กำรสืบเสำะหำควำมรู้เป็นวิธีกำรเรียนรู้ของมนุษย์ (Inquiry as a way of learning)  
● กำรสืบเสำะหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ เป็นวิธีกำรที่หลำกหลำยที่นักวิทยำศำสตร์ใช้ในกำรศึกษำ

เรียนรู้เกี่ยวกับโลก ทำงกำยภำพ และสร้ำงค ำอธิบำยบนพ้ืนฐำนของหลักฐำนที่ได้จำกกำรท ำงำน  
● วิธีกำรต่ำงๆ ที่นักวิทยำศำสตร์ใช้ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ เช่น กำรตั้งค ำถำม กำรสังเกต กำรส ำรวจ 

กำรทดลอง กำร สร้ำงแบบจ ำลอง กำรอธิบำยโดยอ้ำงอิงหลักฐำน กำรสื่อสำรสิ่งที่ได้เรียนรู้ กำรเชื่อมโยง
ค ำอธิบำยของตนเองกับผู้อ่ืน เป็นต้น  
      2) แนวคิดเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้กับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  

● เด็กปฐมวัย มีธรรมชำติกำรเรียนรู้คล้ำยกับนักวิทยำศำสตร์ และสำมำรถใช้กำรสืบเสำะหำควำมรู้   
ในกำรเรียนรู้และท ำ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ รอบตัว  

● เด็กๆ สำมำรถเรียนรู้แนวคิดเก่ียวกับสิ่งต่ำงๆ รอบตัว และพัฒนำทักษะต่ำงๆ ผ่ำนกำรสืบเสำะหำ
ควำมรู้  

● ในกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย ครูควรเปิดโอกำสให้เด็กได้ท ำ         
กำรสืบเสำะหำควำมรู้ เช่นเดียวกับนักวิทยำศำสตร์  

● ครูสำมำรถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ำกำรสืบเสำะหำควำมรู้ในชั้นเรียนได้เช่นเดียวกับนักวิทยำศำสตร์ 
โดยกำรจัดกำร เรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ให้กับผู้เรียน  
       3) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry Cycle Method)  

● โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยได้เสนอให้ครูจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้  โดยจัดตำม 
module กำรสอนที่ เรียกว่ำ วัฏจักรกำรสืบเสำะ (Inquiry Cycle Method) 

● วัฎจักรกำรสืบเสำะ  มีล ำดับขั้นตอนของกำรจัดกิจกรรมที่ชัดเจนแบ่งเป็น 6 ขั้น  ได้แก่  
1) ตั้งค าถามเกี่ยวกับปรากฎการณ์ธรรมชาติ  :  
    ครูกระตุ้นให้เด็กตั้งค ำถำมเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กได้สังเกตพบระหว่ำงกำรส ำรวจ โดยเป็นค ำถำมเด็กสนใจ

อย่ำงเจำะจง และอยำกจะส ำรวจ ตรวจสอบอย่ำงละเอียด 
 2) รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน :  
     ครูอภิปรำยกับเด็กถึงสิ่งที่เด็กรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับค ำถำมหรือหัวข้อนั้น และควำมคิดหรือข้อสันนิษฐำน

ที่เด็กมี รวมถึงให้เด็กคิดวิธีกำรในกำรหำค ำตอบของค ำถำมนั้น 
3) ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ : 
    ครใูห้เด็กมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนในกำรสืบเสำะหรือหำวิธีกำรในกำรตรวจสอบ ว่ำสิง่ที่เด็กคิดไว้นั้น

ใช่หรือไม่ โดยให้เด็กร่วมพิจำรณำว่ำจะส ำรวจตรวจสอบอะไร เด็กมีควำมคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้น อย่ำงไร มีวัสดุ
อุปกรณ์อะไรที่สำมำรถน ำมำใช้ได้ ให้เวลำเด็กในกำรลองท ำตำมควำมคิดของตนเองและท ำกำร สืบเสำะด้วย
ตนเองซ้ ำๆ ตำมควำมต้องกำรของเด็ก  
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4) สังเกตและบรรยาย :  
    กระตุ้นให้เด็กสังเกตกระบวนกำรอย่ำงละเอียด และบรรยำยอย่ำงเท่ียงตรงตำมควำม     เป็นจริงว่ำ

เกิดอะไรขึ้นหรือสิ่งต่ำง ๆ แสดงออกมำเป็นอย่ำงไร เพ่ือให้เด็กตระหนักว่ำเด็กก ำลังส ำรวจตรวจสอบ อะไรและ
สิ่งที่ก ำลังส ำรวจตรวจสอบแสดงออกมำเป็นอย่ำงไร ครูควรให้ควำมสนใจในกำรฟังสิ่งที่เด็กพูดเพ่ือจะ ทรำบ
ควำมคิดของเด็ก และครูอำจถำมค ำถำมหรือชี้แนะให้เด็กสังเกตบำงอย่ำง  เพ่ือกระตุ้นให้เด็กท ำกำรสังเกต และ
ค้นพบลักษณะเฉพำะอ่ืนๆ  

5) บันทึกผล :  
    ให้เด็กร่วมบันทึกผลในลักษณะต่ำงๆ เช่น กำรวำดภำพ กำรถ่ำยภำพ กำรจดบันทึก กำรท ำตำรำง 

หรือกำรเขียนอนุทิน จะช่วยเด็กในกำรทบทบวนประสบกำรณ์และสะท้อนกระบวนกำรเรียนรู้ของตนเอง  
6) อภิปรายผล:  
     กระตุ้นให้เด็กอภิปรำยว่ำได้รับประสบกำรณ์อะไรและได้ค้นพบอะไร โดยให้เด็กได้ฝึกฝนกำร 

พยำยำมสร้ำงค ำอธิบำยด้วยตนเอง โดยครูน ำเด็กสนทนำเกี่ยวกับผลของกำรสืบเสำะ และเชื่อมโยงผลที่ได้กับ 
ค ำถำมตั้งต้นและควำมรู้เดิมของเด็ก โดยอำจใช้ค ำถำม เช่น ก่อนหน้ำนี้เด็กๆ คิดว่ำอะไร เด็กๆ ต้องกำรจะรู้อะไร 
เด็กๆ ได้พบอะไรจำกกำรสืบเสำะ รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับวิธีกำรที่เด็กใช้ในกำรค้นพบสิ่งต่ำงๆ เช่น เด็กๆ ได้ท ำ 
อะไรและท ำไมจึงท ำเช่นนั้น เด็กๆ เอำชนะปัญหำอุปสรรคได้อย่ำงไร นอกจำกนี้ครูควรร่วมกับเด็กในกำร 
ตีควำมหมำยของสิ่งที่เด็กได้สังเกตพบโดยพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรใช้ภำษำหรือค ำอธิบำยทำงวิทยำศำสตร์ที่ 
ซับซ้อน เมื่อเด็กถำมค ำถำมเพ่ิมเติม ครูควรตอบสนองด้วยกำรถำมย้อนกลับไปว่ำ เด็กๆ คิดว่ำท ำไมมันจึงเป็น 
เช่นนั้น ซึ่งจะน ำไปสู่กำรเริ่มต้นกำรสืบเสำะหำควำมรู้ในรอบต่อไป  
    4) แนวคิดเกี่ยวกับ Co-construction และ Metacognition  

● ตำมแนวทำงของ Co-construction ครูมีหน้ำที่เป็นผู้กระตุ้นและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็ก โดยกำร 
เปิดโอกำสให้เด็ก ได้แสดงควำมคิดเห็นและได้ท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม  

● ตำมแนวทำงของ Metacognition ระหว่ำงที่เด็กได้ท ำกิจกรรมตำมขั้นตอนของวัฏจักรกำรสืบเสำะ
หรือหลังจำกจบ กิจกรรม ครูมีหน้ำที่กระตุ้นให้เด็กแสดงควำมรู้เดิมหรือคิดทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเคยรู้มำ
ก่อน และกระตุ้นให้เด็ก ได้คิดทบทวนว่ำตนเองได้ท ำอะไรและค้นพบหรือเรียนรู้อะไรจำกกิจกรรม 
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แผนภูมกิระบวนกำรวัฏจักรกำรสืบเสำะ  6  ขั้น 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ข้อสังเกต 
1. กำรประเมินเพ่ือรับตรำพระรำชทำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำร ประกอบไปด้วย ศน.(LN) /  
    ครู (LT)/เครือข่ำยพ่ีเลี้ยง ระดับอ ำเภอ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนปฐมวัย, ด้ำนวิทยำศำสตร์ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ 
    โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย เพื่อประเมินโรงเรียนที่มีคุณภำพให้ได้รับตรำพระรำชทำน 
 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สรุปผลกำรประเมิน และน ำส่งรำยชื่อโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินเพ่ือรับ 
    ตรำพระรำชทำน ให้กับ สพฐ. ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

3. กำรด ำเนินกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย อย่ำงน้อย 20 กิจกรรม ต่อปี โดยโรงเรียนสรุปและสะท้อน 
    สั้นๆว่ำโรงเรียนได้ท ำ 20 กิจกรรมอะไรบ้ำง ผลจำกกำรด ำเนินแต่ละกิจกรรมเป็นอย่ำงไร หรืออำจมี 
    รูปภำพประกอบ 1-๓ ภำพ ต่อหนึ่งกิจกรรม ซึ่งโรงเรียนด ำเนินกำรอยู่แล้ว  
 

4. กำรจัดท ำโครงงำนอย่ำงน้อย 1 เรื่อง  อิงค์เกณฑ์กำรประเมินของโครงกำร (เกณฑ์ไม่ซับซ้อน ไม่ยำก) 
    ให้โรงเรียนน ำผลงำน (เล่มรำยงำนที่สมบูรณ์)  ส่งที่ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงกำร  กลุ่มนิเทศฯ  
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑   โดยสำมำรถประเมินตำมสภำพจริง  
   ได้หลำยรูปแบบ ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินที่แต่งตั้งโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เช่น  
          - โรงเรียนส่งรำยงำนโครงงำน (รูปแบบเดิม)  ส ำหรับโรงเรียนที่ถนัดและประสงค์ท่ีจะท ำรูปแบบเดิม  
          - โรงเรียนท ำวิดีโอคลิปสรุปสั้น ๆ กำรท ำโครงงำน (ทำงเลือกส ำหรับโรงเรียนที่มีข้อจ ำกัด 
 กำรเขียนรำยงำน อำจจะเขียนไม่เก่ง ไม่เข้ำใจ จะท ำคลิปให้เห็นภำพกระบวนกำรท ำโครงงำนมำส่งได้)  
          - โรงเรียนให้นักเรียนน ำเสนอโครงงำนให้คณะกรรมกำรดู กรณีโรงเรียนไม่มีควำมพร้อม 
  ที่จะท ำคลิปวิดีโอ หรือต้องกำรให้นักเรียนระดับปฐมวัยฝึกกำรน ำเสนอ  
          - รูปแบบอื่น ๆ  ตำมนวัตกรรมและควำมเห็นที่คณะกรรมกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเห็นควร 

 

5. กำรสะท้อนกำรท ำงำน ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
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๕. ขั้นตอนการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน 
 

แผนภูมิการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค. – ก.พ.๖๓ 

เม.ย. ๖๓ 
 

ก.พ.– พ.ค.๖๓ 

  ๑๕ มิ.ย. ๖๓ 

   ก.ค.๖๓ 

  ส.ค. ๖๓ 

โรงเรียนเตรียมข้อมลูเพื่อส่งรบัการประเมิน 
๑. สรปุการท ากิจกรรม ๒๐ กิจกรรม 
๒. โครงงานโดยใช้กระบวนการสบืเสาะ ๑ โครงงาน 
๓. แบบสอบถามการด าเนินงานฯ 

โรงเรียนรับประเมิน จ านวน
ทั้งหมด 77 แห่ง 
๑. ประเมินคงสภาพ ๓๗ แห่ง 
๒. ประเมินเพื่อรบัตรา 
   พระราชทาน ๔๐ แห่ง 

คณะกรรมการฯ 
๑. LN (ศน.ผู้รับผดิชอบ) 
๒. LT (ครูผู้รับผิดชอบ) 
๓. LM (เครือข่ายครูพี่เลีย้ง 
          ระดับอ าเภอ)  
๔. ผู้ทรงคณุวุฒิด้านปฐมวัย 
๕. ผู้ทรงคณุวุฒิ 
   ด้านวิทยาศาสตร ์

 
๑. LN (ศน.ผู้รับผดิชอบ) 
 
๒. LT (ครูผู้รับผิดชอบ) 
 

รับตราพระราชทานฯ 
๑. LN (ศน.ผู้รับผดิชอบ) 
๒. LT (ครูผู้รับผิดชอบ) 
๓. ตัวแทนของโรงเรยีนที่ผ่าน 
    การประเมินฯ 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน ส านักงานเขตพื้นทีแ่ต่งตั้ง 
คณะกรรมเครือข่ายครูพี่เลี้ยง 
( LM) นิเทศ ติดตาม ดูแล 
การด าเนินการของโรงเรียน 
(๒๐ กิจกรรม ๑ โครงงาน) 

 

 
 

เครือข่ายครูพี่เลีย้ง( LM) ระดับอ าเภอท่ีไดร้ับแต่งตั้ง 
การประเมินคดักรองเอกสาร รายงาน/ตรวจสอบ

ความถูกต้อง รอบแรก 
 

 

คณะกรรมการประเมิน (ระดับเขต)  ตรวจสอบ
เอกสาร/น าเสนอผลงาน รอบตัดสิน 

 และสรุปผลฯ ส่ง สพฐ. ตามเอกสาร ๔ 

 

สพฐ.ส่งข้อมูล โรงเรยีนที่ผ่านประเมินและรับตราฯ 
ให้มูลนิธ ิ

 

 

 

สพฐ.ประกาศรายชื่อโรงเรียนรับตราพระราชทานฯ 
 

 

 

โรงเรียนทีผ่่านการประเมินรับตราพระราชทานฯ 
 

 

๑–๑๒ มิ.ย.๖๓ 
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๖. รายช่ือคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 
 

รายช่ือคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 

............................ 
๑.  ผู้บริหารโครงการ   ๑) นำยสุนัด บุญสวน  รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑    โทร.  081-114-3793 
                              ๒) นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ             โทร.  088-272-6962 
 ๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ /ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; NT) : 
                             นำงมนัสนันท์  กุลวงศ์   โทร. 093-265-3663 
 ๓.  วิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer ; LT)  
                              ๑) นำงปรำณี   สีหะวงษ์       ครูโรงเรียนบ้ำนเนินสง่ำ       โทร. 087-201-8762 
           ๒) นำงสำววิไลรัตน์  สมพุทธ  ครูโรงเรียนบ้ำนทรัพย์พุทรำ  โทร. 089-0174012 
๔. ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: นำงวรรณำ  สันวงศ์  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  โทร. 081-0380663   
๕. คณะกรรมการเครือข่ายพ่ีเลี้ยงครูปฐมวัย (Local Mentor ; LM)  
๕.๑  เครือข่ายพี่เลี้ยงครูปฐมวัย (LM) อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
ที ่ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุ 
๑. นำยปรำโมช  สนธยำมำลย์ ผอ.โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 089-571-0008 ผอ.ศูนย์ประสำนงำน 
๒. นำงสำวประยูร  ค ำแท่ง ครูโรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์ 091-028-3008  
3. นำงบังอร  ศรีตนทิพย์                                     ครูโรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์ 096-646-0969  
4. นำงชญำธร  อ่อนสำ ครูโรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์ 091-024-6133  
5. นำงสักกำระ  ค้อทอง                           ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยสะแก 091-3938651  
6. นำงสำวบัวเงิน   หุ้มสิน ครูโรงเรียนบ้ำนระวิง 086-201-9599  
7. นำงเชติยำ   นวลน้อม  ครูโรงเรียนบ้ำนยำงกุด 081-534-1571  
8. นำงปรำณี   สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนเนินสง่ำ 087-201-8762 LT 
9. นำงดวงกมล  ทองสังข์                       ครูโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์       083-685-5489  
10 นำงสุกัญญำ  น้อยคนดี                      ครูโรงเรียนบ้ำนคลองบง                    089-271-0927  
11. นำงอนัตตำ  อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้ำนหัวนำ                        096-669-3991 เลขำนุกำร 
1๒. นำงสำวปิยนุช  ไม้ลำ  ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนน้ ำเดื่อ            095-778-7334 ผช.เลขำฯ 

  
 มีหน้าที ่   
          ๑. เป็นพี่เลี้ยง/วิทยำกร  ก ำกับดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนำและยกระดับครู
ปฐมวัยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นแบบอย่ำงใน
กำรพัฒนำตนเองด้ำนวิชำกำร โดยมีที่ตั้งศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยฯ ได้แก่  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 
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          ๒. จัดประชุม/อบรม/ชี้แจงกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมหนังสือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่/รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ เป็นกำรเฉพำะกิ 
          ๓. นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ในโรงเรียนที่
ประเมินเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำน  ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
          ๔. ให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข  และตรวจสอบควำมถูกต้องของผลงำนด้ำนเอกสำร /เล่ม
รำยงำน  ที่ขอรับกำรประเมินเพ่ือรับตรำพระรำชทำน  ส ำหรับโรงเรียนในโครงกำรฯ สังกัด อ ำเภอเมือง    
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทย”  และสรุปผลรำยชื่อโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน พร้อมด้วย
เอกสำรรำยงำนสมบูรณ์ ส่งกลุ่มนิเทศฯ ในวันที่  ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๓   
 
๕.๒  เครือข่ายพ่ีเลี้ยงครูปฐมวัย (LM) อ าเภอชนแดน 
ที ่ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุ 
๑. นำยสุวิทย์  บัวกอง  ผอ.โรงเรียนบ้ำนดงขุย 089-9573282 ผอ.ศูนย์ประสำนงำน 
๒. นำงวรรณำ  สันวงศ์  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 081-0380663 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นำงวิไลพรรณ  ยิ่งตระกูล ครูโรงเรียนบ้ำนเขำชะโงก                              096-6659019  
4. นำงส ำฤทธิ์  ศิลำแก้ว  ครูโรงเรียนบ้ำนคลองปลำหมอ 081-9530158  
5. นำงปิยรัตน์  สุขมั่น ครูโรงเรียนบ้ำนดงขุยใต้ 086-2061552  
6. นำงเสำวลักษณ์  ปัสสำวัส                    ครูโรงเรียนบ้ำนเขำสัก        088-1453609  
๗. นำงรุ่งมณี   บัวภำเรือง ครูโรงเรียน บ้ำน ก.ม.๒๘ 092-9851740  
๘. นำงสุกัลญำ  จันทร์ทอง                       ครูโรงเรียนบ้ำนลำดแค 087-1995004  
๙. นำงสำวญำณวีร์  อินอ่ ำ ครูโรงเรียนบ้ำนดงขุย  093-3635514  
1๐. นำงสำวรุ่งนภำ   ดินไทย ครูโรงเรียนบ้ำนดงขุย                  088-2982231  
1๑. นำงสำววิไลรัตน์  สมพุทธ  ครูโรงเรียนบ้ำนทรัพย์พุทรำ 089-0174012 LT 
1๒. นำงสำวพรสวรรค์  จันสีแดง ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยงำช้ำง 089-2652669 เลขำนุกำร 
1๓. นำงสำวศิริรัตน์  ตุ่นบัว                        ครูโรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 084-1023104 ผช.เลขำฯ 

  
   มีหน้าที ่  
           ๑.  เป็นพี่เลี้ยง/วิทยำกร  ก ำกับดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนำและยกระดับครู
ปฐมวัยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นแบบอย่ำงใน
กำรพัฒนำตนเองด้ำนวิชำกำร โดยมีที่ตั้งศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยฯ ได้แก่  โรงเรียนบ้านดงขุย 
          ๒.  จัดประชุม/อบรม/ชี้แจงกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมหนังสือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่/รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ เป็นกำรเฉพำะกิจ 
          ๓.  นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ในโรงเรียนที่
ประเมิน  เพื่อขอรับตรำพระรำชทำน  ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
 
 



- ๑๐ - 

 
         ๔. ให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบควำมถูกต้องของผลงำนด้ำนเอกสำร /เล่มรำยงำน  
ที่ขอรับกำรประเมินเพ่ือรับตรำพระรำชทำน  ส ำหรับโรงเรียนในโครงกำรฯ สังกัด อ ำเภอชนแดน    
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทย”  และสรุปผลรำยชื่อโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน พร้อมด้วย
เอกสำรรำยงำนสมบูรณ์ ส่งกลุ่มนิเทศฯ ในวันที่  ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๓   
 
๕.๓  เครือข่ายพ่ีเลี้ยงครูปฐมวัย (LM) อ าเภอวังโป่ง 
ที ่ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุ 
๑. นำยขวัญชัย  นำคไทย ผอ.โรงเรียนอนุบำลวังโป่ง  081-9628960 ผอ.ศูนย์ประสำนงำน 
๒. นำงสำวชลธิสำ  แสนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนวังชะนำง      094-7263686      
3. นำงสำววัชรียำ   เกิดอยู่ ครูโรงเรียนบ้ำนคลองน้ ำคัน 082-8868046  
4. นำงรัตนำ  กันสุข  ครูโรงเรียนบ้ำนวังศำล 061-1423232  
5. นำงสำวอุไรวรรณ  ทองอุปะ                 ครูโรงเรียนบ้ำนซับเปิบ                                  086-4093767  
6. นำงรัตนำ  ศรีทำ ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่วังตะเคียน                                  081-0734424  
7. นำงศรัญญำ  เหมชัย                           ครูโรงเรียนอนุบำลวังโป่ง  087-8383012 เลขำนุกำร 
8. นำงอริยำ  แก้วเบี่ยง  ครูโรงเรียนอนุบำลวังโป่ง  081-9506743 ผช.เลขำฯ 

 
         มีหน้าที ่  
           ๑.  เป็นพี่เลี้ยง/วิทยำกร  ก ำกับดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนำและยกระดับครู
ปฐมวัยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นแบบอย่ำงใน
กำรพัฒนำตนเองด้ำนวิชำกำร โดยมีที่ตั้งศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยฯ ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 
          ๒.  จัดประชุม/อบรม/ชี้แจงกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมหนังสือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่/รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ เป็นกำรเฉพำะกิจ 
          ๓.  นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ในโรงเรียนที่
ประเมิน  เพื่อขอรับตรำพระรำชทำน  ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
          ๔. ให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข  และตรวจสอบควำมถูกต้องของผลงำนด้ำนเอกสำร /เล่ม
รำยงำน  ที่ขอรับกำรประเมินเพ่ือรับตรำพระรำชทำน  ส ำหรับโรงเรียนในโครงกำรฯ สังกัด อ ำเภอวังโป่ง    
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทย”  และสรุปผลรำยชื่อโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน พร้อมด้วย
เอกสำรรำยงำนสมบูรณ์ ส่งกลุ่มนิเทศฯ ในวันที่  ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๓   
 

                                               “กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  สพป.พช. เขต ๑” 
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๗.  รายละเอียดสถานะของโรงเรียนในโครงการที่ขอรับการประเมิน 

รุ่น
ที ่

ปีการศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ปีการศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ระยะเวลาพระราชทาน 
ครั้งที่  1 ครั้งที ่ 2 ครั้งที ่ 3 ครั้งแรก คงสภาพครั้งท่ี  

1 
คงสภาพครั้งท่ี 

2 
1 2554 2554 2556 2560 2555-2557 2558-2560 2561-2565 
2 2555 2555 2557 2561 2556-2558 2559-2561 2562-2566 
3 2556 2556 2558 2562 2557-2559 2560-2562* 2563-2567 
4 2557 2557 2559 2563 2558-2560 2561-2563 2564-2568 
5 2558 2558 2560 2564 2559-2561 2562-2564 2565-2569 
6 2559 2559 2561 2565 2560-2562* 2563-2565 2566-2570 
7 2560 2560 2562 2566 2561-2563 2564-2566 2567-2571 
8 2561 2561 2563 2567 2562-2564 2565-2567 2568-2572 
9* 2562 2562* 2564 2568 2563-2565 2566-2568 2569-2573 

 

หมายเหตุ :       -  เครื่องหมำย คือรุ่นที่จะเข้ำรับกำรประเมินใน ปีกำรศึกษำ 2562 นี้  
-  กำรประเมินรอบที 1 คือ กำรรับตรำครั้งแรก (อำยุตรำ 3 ปี)  
-  กำรประเมินรอบที่ 2 คือ กำรรับตรำคงสภำพ ครั้งที่ 1 (อำยุตรำ 3 ปี)  
-  กำรประเมินรอบที่ 3 คือ รับตรำคงสภำพ ครั้งที่ 2 (อำยุตรำ 5 ปี) ปีนี้  
-  รุ่นอืน่ ๆ ที่จะขอรับกำรประเมินนอกเหนือจำกในตำรำง ให้อ้ำงอิงป้ำยตรำพระรำชทำน 

         ประจ ำปีที่ได้รับ  
-  ผู้รับผิดชอบโครงกำรตรวจเช็ค รุ่น ให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนท ำกำรประเมิน  

 

๘. ปฏิทินการด าเนินโครงการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  

ระยะเวลา รายการปฏิบัติ 
มกรำคม- กุมภำพันธ์ 2563 โรงเรียน เตรียมข้อมูล เพ่ือส่งรับกำรประเมินจำกเขตพ้ืน 3 ด้ำน ดังนี้ 

1. สรุปกำรท ำกิจกรรม อย่ำงน้อย 20 กิจกรรม  
2. กำรท ำโครงงำนโดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะของเด็กปฐมวัย  
3. แบบสอบถำมกำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
ในโรงเรียน 
 

มีนำคม-พฤษภำคม 2563 สพป.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจ ประเมินผลงำน  
 

1-15 มิถุนำยน 2563 สพป.  สรุปผลกำรประเมินโรงเรียนทีขอรับตรำพระรำชทำน  
“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ส่งให้กับสพฐ. ตำมเอำสำร 4 
 



- ๑๒ - 

 

ระยะเวลา รายการปฏิบัติ 
15-30 มิถุนำยน 2563  สพฐ. ส่งข้อมลโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินและได้รับตรำให้กับ 

โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย และมูลนิธิ 
ภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน 2562 
 

กรกฎำคม 2563 สพฐ. ประกำศรำยชื่อโรงเรียนทีผ่ำนกำรประเมิน และแจ้งก ำหนดพิธีรับตรำ 
พระรำชทำน "บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย" ให้ สพป./โรงเรียน 
ทรำบและส่งข้อมูลให้มูลนิธิ 
 

สิงหำคม 2563 จัดพิธีรับตรำพระรำชทำน "บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย" 
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รายช่ือโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต ๑ 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน รุ่นที ่
สถานะการประเมิน 

หมายเหตุ 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 

1 บ้ำนสักแห้ง 2     √ (ไม่ได้ประเมินในปีที่ผ่ำนมำ) 
2 บ้ำนขมวด 2     √ (ไม่ได้ประเมินในปีที่ผ่ำนมำ) 
3 บ้ำนสำมแยกวังชมภู 2     √ (ไม่ได้ประเมินในปีที่ผ่ำนมำ) 
4 บ้ำนสะเดียง 3     √  
5 บ้ำนดง 3     √  
6 บ้ำนท่ำพล 3     √  
7 บ้ำนโพธิ์ทอง 3     √  
8 บ้ำนโคก 3     √  
9 บ้ำนโนนสะอำด 3     √  

10 บ้ำนท่ำกกตำล 3     √  
11 บ้ำนวังโค้ง 3     √  
12 บ้ำนป่ำบง 3     √  
13 บ้ำนบุฉนวน 3     √  
14 บ้ำนหัวนำ 3     √  
15 บ้ำนถ้ ำน้ ำบัง 3     √  
16 บ้ำนนำยม 3     √  
17 บ้ำนโตกใต้ 3     √  
18 บ้ำน กม.๒ 3     √  
19 บ้ำนยำงลำด 3     √  
20 บ้ำนห้วยสะแก 3     √  
21 บ้ำนเนินสง่ำ 3     √  
22 คลองห้วยนำพัฒนำกำร 3     √  
23 บ้ำนห้วยงำช้ำง 3     √  
24 บ้ำนโคกหนองจอก 3     √  
25 บ้ำนดงขุยใต้ 3     √  
26 บ้ำนหนองกลอย 3     √  
27 บ้ำนโนนตูม 3     √  
28 บ้ำนวังแช่กลอย 3     √  
29 บ้ำนวังชะนำง 3     √  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน รุ่นที ่
สถานะการประเมิน หมายเหตุ 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  
30 บ้ำนปำกน้ ำ 4   √ (ไม่ได้ประเมินในปีที่ผ่ำนมำ) 
31 บ้ำนพี้ 6   √    
32 บ้ำนวังจำน 6   √   
33 บ้ำนโป่งตำเป้ำ 6   √    
34 บ้ำนโคกยำว 6   √    
35 บ้ำนตะกุดจั่น 6   √    
36 บ้ำนถ้ ำแก้ว 6   √    
37 น้ ำอ้อมประชำสรรค์ 6   √    
38 ตำดหมอกวิทยำ 8 √     (ไม่ได้ประเมินในปีที่ผ่ำนมำ) 
39 บ้ำนคลองส ำโรง 8 √     (ไม่ได้ประเมินในปีที่ผ่ำนมำ) 
40 บ้ำนวังรวก 8 √     (ไม่ได้ประเมินในปีที่ผ่ำนมำ) 
41 บ้ำนเขำขำด 8 √     (ไม่ได้ประเมินในปีที่ผ่ำนมำ) 
42 บ้ำนน้ ำลัด 8 √     (ไม่ได้ประเมินในปีที่ผ่ำนมำ) 
43 บ้ำนน้ ำเดื่อ 9 √      
44 บ้ำนชอนไพร 9 √      
45 บ้ำนคลองน้ ำคัน 9 √      
46 บ้ำนดงมูลเหล็ก 9 √      
47 บ้ำนป่ำม่วง 9 √      
48 บ้ำนวังหินซอง 9 √      
49 บ้ำนซับเจริญ 9 √      
50 บ้ำนดงลึก 9 √      
51 บ้ำนไร่ฝำย 9 √      
52 บ้ำนเฉลียงลับ 9 √    
53 บ้ำนนำป่ำ 9 √    
54 บ้ำนห้วยตูม 9 √    
55 บ้ำนผำทอง 9 √    
56 บ้ำนซับข่อย 9 √    
57 สำยสมร 9 √    
58 บ้ำนโนนตะแบก 9 √     
59 บ้ำนวังซอง 9 √     
60 บ้ำนน้ ำเลำ 9 √     
61 บ้ำนเขำน้อย 9 √     
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน รุ่นที ่
สถานะการประเมิน หมายเหตุ 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  
62 บ้ำนดงลำน 9 √    
63 บ้ำนคลองห้วยนำ 9 √    
64 บ้ำนโป่งนกแก้ว 9 √    
65 บ้ำนคลองสำร 9 √    
66 บ้ำนตะกุดเป้ำ 9 √    
67 บ้ำนทำงข้ำม 9 √    
68 กำรไฟฟ้ำฯ 2 (บ้ำนพนำนิคม) 9 √    
69 บ้ำนวังใหญ ่ 9 √    
70 บ้ำนยำงหัวลม 9 √    
71 บ้ำนวังปลำช่อน 9 √    
72 บ้ำนวังขอน 9 √    
73 บ้ำนเขำบ่อทอง 9 √    
74 บ้ำนโคกเจริญ 9 √    
75 บ้ำนห้วยนำค 9 √    
76 บ้ำนน้ ำเดื่อใต้ 9 √    
77 บ้ำนหนองแหวน(ชัยมงคล) 9 √    

 
หมายเหตุ **** หมายถึง โรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 6 ที่มีอายุตราฯ  หมดใน ปีการศึกษา 2562        
                              ถ้าอายุตราฯ หมดอายุใน ปีการศึกษา 2563 ให้ประเมินฯในปีหน้า 2564 
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แนวทางการตรวจและการบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ 
รายงานการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย 

ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 
รุ่นที่........................................ชื่อโรงเรียน................................................................................................. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

............................................................................................. 
ค าชี้แจง แนวทำงกำรตรวจสอบส ำหรบัเขตพ้ืนที ่คัดกรองโครงงำนของโรงเรียนก่อนส่ง สพฐ. มี 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เป็นโครงงานที่ใช้กระบวนการสืบเสาะหรือไม่  

            รำยงำนกำรท ำโครงงำนของเด็กปฐมวัยที่โรงเรียนส่งมำเพ่ือขอรับกำรประเมินเป็นโครงงำนที่ใช้  
กระบวนกำรสืบเสำะหรือไม่ ถ้ำตรวจสอบแล้วไม่เป็นโครงงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งให้หยุด  
ตรวจ/ปรับตก ไม่ต้องส่ง สพฐ.  เพ่ือขอรับกำรประเมิน ถ้ำพิจำรณำแล้วเป็นโครงงำนให้ด ำเนินกำรในตอนที่ 2 
เกณฑ์การพิจารณา "ไม่เป็นโครงงานที่ใช้กระบวนการสืบเสาะ" ให้พิจำรณำ และใส่ / หน้ำข้อควำมตำมสภำพ 
ควำมเป็นจริงทตรวจสอบ  
             เป็นกิจกรรมทีครูเป็นผู้ก ำหนดเป้ำหมำย วิธีท ำกิจกรรม สี่อวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค ำตอบไว้ล่วงหน้ำ  
             เป็นกิจกรรมสั้น ๆ ท ำกำรทดลองครั้งเดียวจบ หรือท ำวิธีกำรเดียวจบ หรือเป็นกำรเปลี่ยนตัวแปร วัสดุ  
             หรืออุปกรณ์ จำกใบกิจกรรมในกล่องฯ และท่ีส่งให้เพิ่มเติม โดยใช้วิธีกำรทดลองเหมือนเดิม ไม่มี 
             กำรศึกษำหำข้อมูลอื่นเพ่ิมเติม หรือเป็นเพียงกำรท ำกิจกรรมที่แนะน ำไว้ตำมใบกิจกรรม  
             คัดลอกหรือปรับเปลี่ยนโครงงำนจำกผู้อ่ืน หรือแหล่งอื่น  
         สรุปผลการตรวจสอบ ให้น าผลการพิจารณาใส่ในแบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพโครงงาน  
 
ตอนที่ 2 คณภาพการจัดท าโครงงานที่ใช้กระบวนการสืบเสาะ  
ค าชี้แจง ให้พิจำรณำตรวจสอบโครงงำนแล้วท ำเครื่องหมำย / ลงในช่องระดับคุณภำพในแต่ละข้อของโครงงำน  
ตำมควำมเป็นจริง โดย  
ข้อ 1 ใช้เกณฑ์ดังนี้     3=เด็กคิดริเริ่ม/มีควำมแปลกใหม่  
                            2= เด็กคิดริเริมไม่มีควำมแปลกใหม ่ 
                            1= ครูริเริ่มให้  
ข้อ 2-8 ใช้เกณฑ์ดังนี ้  3=เด็กปฏิบัติด้วยตนเอง  
                            2= เด็กมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ  
                            1=เด็กไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติตำมคำหรือผู้อื่น  
ข้อ 9 ใช้เกณฑ์ ดังนี้    3=เด็กได้พัฒนำ 4 ทักษะขึ้นไป  2= เด็กได้พัฒนำ 3 ทักษะ   1=เด็กได้พัฒนำ 1-2 
ทักษะ 
ข้อ 10 ใช้เกณฑ์ ดังนี้  3=เด็กได้พัฒนำ ครบ 4 ด้ำน 2= เด็กได้พัฒนำ 3 ด้ำน 1= เด็กได้พัฒนำ 1-2 ทักษะ 
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ตอนที 2 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพของโครงงาน  
 

 
ที ่

 
 

รำยกำรตรวจสอบ 

 
ระดับคุณภำพ 

 
บันทีก/สะท้อนผล 

กำรตรวจสอบ 3 2 1 
1 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ของโครงงำน     
2 ที่มำของคำถำมในกำรท ำโครงงำน     
3 กำรคำดคะเนค ำตอบหรือสมมติฐำนที่  

สอดคล้องกับค ำถำม 
    

4 กำรออกแบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้ที่ 
สอดคล้องกับค ำถำม 

    

5 กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ที่  
สอดคล้องกับค ำถำม 

    

6 กำรสังเกตและบรรยำยส่งที่พบที่ 
สอดคล้องกับค ำถำม 

    

7 กำรบันทึกและน ำเสนอผลกำรสืบเสำะที่  
สอดคล้องกับค ำถำม 

    

8 กำรสรุปและอภิปรำยผลกำรสืบเสำะที่ Au 
สอดคลองกับค ำถำม  

    

9 เด็กได้พัฒนำควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 4 ด้ำนตำม 
โครงกำรฯ คือ ด้ำนกำรเรียนรู้ภำษำสังคม และ
กำรเคลื่อนไหว 

    

10 เด็กได้พัฒนำทักษะกระบวนกำร  
ทำงวิทยำศำสตร์ 

    

รวมคะแนน     
รวมคะแนนทั้งสิ้น  ผลกำรตรวจสอบ............................. 

 
หมำยเหตุ  ทั้งนี้ในทุกรำยกำรตรวจสอบต้องมีหลักฐำนที่แสดงว่ำเด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมจริง เช่น รูปภำพขณะเด็ก 
ปฏิบัติกิจกรรม ผลกำรบันทีกของเด็ก ฯลฯ และสิ่งที่ปฏิบัติสอดคล้องกับค ำถำมที่เด็กอยำกรู้ โดยให้บันทึก
ร่องรอยหลักฐำนที่พบลงในช่องบันทึก/สะท้อนผลกำรตรวจสอบ  
เกณฑ์กำรพิจำรณำได้กำรตรวจสอบระดับคุณภำพ   -ดีเยี่ยม 21-25 คะแนน   -ดีมำก ได้ 16-2ได้ 21-25 
คะแนน                                                                                                        
                                                               -ดี ได้ 16-20 คะแนน  -พอใช้ได้ 11-15  คะแนน 
ปรับปรุง  ได้คะแนนตั้งแต่ 10  คะแนนลงมำ  ไม่ต้องส่ง  สพฐ. เพื่อขอรับกำรประเมิน คะแนน 
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เกณฑ์การประเมินของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ปีการศึกษา  2562 

หัวข้อเกณฑ์การ 
ประเมิน 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ประเมิน 

1. เป็นโครงงำน 
หรือไม่ 

1.1 โครงงำน : กำรศึกษำในหัวข้อใด  
หัวข้อหนึ่งที่เกิดจำกควำมสงสัยและ  
สนใจของเด็ก โดยครูและเด็กช่วยกัน  
ตั้งค ำถำม วำงแผนร่วมกัน  
เด็กๆ ร่วมกันลงมือสืบเสำะเป็นหลัก  
โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนกำรเรียนรู้  
ผ่ำนกระบวนกำรที่หลำกหลำย  
เพ่ือให้เกิดข้อค้นพบที่สอดคล้องกับ ควำม
สงสัยด้วยตนเอง ตำมพัฒนำกำร  
และทักษะที่เหมำะสมกับช่วงวัย 

เป็นโครงงำน  
- เป็นกิจกรรมที่ครูก ำหนด เป้ำหมำย 
วิธีท ำกิจกรรม สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
รวมถึงค ำตอบไว้ ล่วงหน้ำ  
- เป็นกิจกรรมสั้นๆ ท ำกำร ทดลอง
ครั้งเดียวจบ ท ำวิธีกำร เดียวจบ เช่น 
กำรเปลี่ยนตัวแปร จำกใบกิจกรรม
แต่ใช้วิธีกำร ทดลองเดิมโดยไม่มี
กำรศึกษำหำ ข้อมูลอ่ืนเพิ่มเติม หรือ
เป็นเพียง กำรท ำกิจกรรมที่แนะน ำไว้
ในใบ กิจกรรม  
- หำกคัดลอกหรือปรับเปลี่ยน 
โครงงำนจำกผู้อ่ืนห 

หำกไม่ผ่ำน
เกณฑ์ข้อที่  1 
(หยุดตรวจ) 

 เป็นโครงงำน  
   ตำมนิยำมข้ำงต้น 

 
ตรวจต่อ 

2. กำรใช้วัฏจักร 
สืบเสำะ 

2.1 ในโครงงำนมีกำรใช้วัฏจักรสืบเสำะ 
ครบ 6 ขั้น เพื่อหำขอคนพบตำมควำมสงสัย 
สนใจของเด็กอย่ำงน้อย 1 ค ำถำม 

 ใช้วัฏจักรสืบเสำะไม่ครบ  
6 ขั้นตอน 

 
ไม่ผ่ำน 

 มีกำรใช้วัฏจักรสืบเสำะครบ 6 
ข้นตอน 

 
ผ่ำน 

3. ควำมริเริ่ม 
สร้ำงสรรค์ของ
โครงงำน 

3.1 โครงงำนมีควำมแปลกใหม่ 
น่ำสนใจ ค ำถำมที่ท ำโครงงำนนั้น  
มำจำกควำมสนใจและควำมสงสัย  
ของเด็ก และเด็ก ๆ ร่วมกันลงมือ สืบเสำะ
เป็นหลัก โดยมีครูเป็น ผู้สนับสนุนกำร
เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำร ที่หลำกหลำยจริง 

 โครงงำนได้แรงบันดำลใจ  
มำจำกแหล่งอ่ืน แล้วน ำมำ  
ต่อยอด  

ไม่ผ่ำน 

 เด็กริเริ่ม โครงงำนขึ้นเอง 
โครงงำนมีควำมคิด  
สร้ำงสรรค์แปลกใหม่  

ผ่ำน 

4. ที่มำของควำม 
สงสัยและสนใจใน 
กำรท ำโครงงำน 

4.1 มีหลักฐำนว่ำข้อสงสัยและสนใจที่ ท ำ
โครงงำนนั้นมำจำกแหล่งใด 

 ที่มำโครงงำนมำจำกกำร  
ก ำหนดของครู  

ไม่ผ่ำน 

 ที่มำโครงงำนมำจำกควำมสงสัย
และสนใจอย่ำงแท้จริงของเด็ก 

 
ผ่ำน 



5.กระบวนกำร 
ในกำรส ำรวจ 
ตรวจสอบ 

5.1 เด็กมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำร 
ส ำรวจตรวจสอบของค ำถำม 

 เด็กไม่ได้เป็นผู้ออกแบบหรือเป็น
ผู้เสนอ ควำมคิดในกำร
ด ำเนินกำร 

ไม่ผ่ำน 

 เด็กออกแบบหรือเป็นผู้เสนอ 
ควำมคิดในกำรด ำเนินกำร เป็น
ส่วนใหญ่ โดยมีครูสนับสนุน 

ผ่ำน 

5.2 เด็กสำมำรถด ำเนินกิจกรรมได้ 
ด้วยตนเองตำมควำมเหมำะสม 
 (ดูจำกบริบท เช่น รูปภำพและข้อควำม 
บรรยำย) 

 ครูเป็นผู้น ำท ำกิจกรรม ไม่ผ่ำน 

 เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกำรท ำ
กิจกรรมมีหลักฐำนกำรบันทีกผล 
ของเด็ก 

ผ่ำน 
พิจารณา   
6.2 ต่อ 

6.กำรรำยงำนผล 
และแบบบันทกกำร 
ส ำรวจตรวจสอบ 

6.1 หลักฐำนที่แสดงว่ำเด็กได้ท ำกำร 
บันทีกผลกำรส ำรวจตรวจสอบด้วย 
รูปแบบต่ำงๆ เช่น วำดรูป ครูออกแบบ 
ตำรำงให้เด็กบันทีกผล กำรติดภำพถ่ำย 1 
ไปข้อที 7 ของเด็ก หรือเด็กบอกและครู
เขียนข้อควำมให้ เป็นต้น 

 ไม่มีหลักฐำนกำรบันทีกผล 
ของเด็ก 

ไปข้อที่  7 

6.2 สิ่งที่เด็กบันทีกและน ำเสนอ สอดคล้อง
กับท้ังคำถำมและ กระบวนกำร 

 สิ่งที่บันทีกและน ำเสนอ  
ไม่สอดคล้องกับท้ังค ำถำมและ 
กระบวนกำร 

 
ไม่ผ่ำน 

 สิ่งที่บันทีกและน ำเสนอ 
สอดคล้องกับให้ค ำถำมและ 
กระบวนกำร 

ผ่ำน 

7. กำรสรุปและ 
อภิปรำยผลกำร 
ส ำรวจตรวจสอบ 

7.1 ผู้สรุป  ครูสรุป ไม่ผ่ำน 

 เด็กสรุป ผ่ำน 
7.2 สิ่งที่สรุปสอดคล้องก็เค้ำถำมและ ผล
กำรส ำรวจตรวจสอบ  

 สิ่งที่สรุปไม่ตรงค ำถำม/ 
ข้อสันนิษฐำนที่ตั้งไว้และไม่เกิน 
ข้อค้นพบใหม่ 

ไม่ผ่ำน 

 สิ่งที่สรุปสอดคล้องกับข้อ 
สันนิษฐำน/ค้ำถำมที่ตังไว้ และ
สำมำรถอธิบำย ข้อค้นพบใหม่ได้ 
ข้อสรุปไม่สอดคล้องกับหลักฐำน 

ผ่ำน 

7.3 สรุปจำกหลักฐำนที่พบ  ข้อสรุปไม่สอดคล้องกับหลักฐำน ไม่ผ่ำน 

 ข้อสรุปสอดคล้องกับหลักฐำน ผ่ำน 
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หัวข้อเกณฑ์การ 
ประเมิน 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ประเมิน 

8.กำรส่งเสริม
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ 

8.1 กำรสังเกต  
8.2 กำรวัด  
8.3 กำรจ ำแนกประเภท  
8.4 หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสเปส
กับสเปส  และสเปสกับเวลำ  
8.5 กำรค ำนวณ  
8.6 กำรจัดกระท ำและสื่อควำมหมำย
ข้อมูล 
8.7 กำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล  
8.8 กำรพยำกรณ์  
8.9 ฯลฯ  

 มีน้อยกว่ำ  2  ทักษะ ไม่ผ่ำน 

 มี  4  ทักษะขึ้นไป ผ่ำน 

9. กำรส่งเสริม 
พัฒนำกำรหรือ 
ทักษะด้ำนอ่ืน ๆ 

9.1  ด้ำนภำษำ  เช่น  พูดสื่อสำร  
เขียน  วำดรูป  เป็นต้น 
9.2 ด้ำนกำรเรียนรู้เช่นรู้จักตั้งค ำถำม 
สังเกต ค้นคว้ำหำค ำตอบด้วยตนเองใช้ 
ประสำทสัมผัสทั้ง 5 เป็นต้น  
9.3 ด้ำนสังคม เช่น ท ำงำนร่วมกัน 
เป็นกลุ่ม 
9.4 ด้ำนกำรเคลื่อนไหว เช่น  
กำรเคลื่อนไหวกล้ำมเนื้อมัดเล็ก 
กล้ำมเนื้อมัดใหญ่  
9.5 ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ เช่น  
เด็กมี ควำมสุข มีควำมสนใจ มีควำม 
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ มีควำม มั่นใจ
ในตัวเอง เป็นต้น 

 มีน้อยกว่ำ 2 ด้ำน ไม่ผ่ำน 

 มี 4 ด้ำนขึ้นไป ผ่ำน 
 

สรุปผลการประเมินรวม  
 

 

 

 

*ต้องผ่านการประเมินทั้ง  2  ส่วน  ถึงจะสามารถผ่านขึ้นรับตราพระราชทาน* 

 

 

 

รูปแบบการประเมิน เกณฑ์การประเมินผ่านการประเมิน 
ประเมินกิจกรรม อย่ำงน้อย  20  กิจกรรม 
ประเมินโครงงำน  (แต่ละ  LN  เป็นผู้รับผิดชอบ) อย่ำงน้อย  12  คะแนน 
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แบบสอบถามการด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

ค าชี้แจง: เรียนผู้บริหำรและคุณครูผู้ร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยทุกท่ำน เพ่ือพัฒนำโครงกำรให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อไป โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย จึงขอน ำส่งเอกสำรแบบสอบถำมเพ่ือ
ติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรให้แก่โรงเรียน  ทั้งนี้ขอควำมกรุณำผู้บริหำรและคุณครูผู้ร่วมโครงกำรตอบ 
แบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง และน ำส่งให้แก่ผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่นของท่ำนโครงกำร ขอขอบคุณมำ ณ ที่นี้  
 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโรงเรียน  
ซี่อโรงเรียน……………………………………………………………….เครือข่ำยท้องถิ่น…………………………………………………….. 
สังกัด………………………………………………จังหวัด……………………………… เบอร์ติดต่อโรงเรียน.................................... 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.................................................... ชื่อครูผู้ดูแลโครงกำร.......................................................... 
โทรศัพท์มือถือ...................................อีเมล......................................................... โทรสำร........................................ 
จ ำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบำลในโรงเรียน........................................... คน โดยแบ่งเป็นแต่ละระดับชั้นดังต่อไปนี้  

ระดับอนุบำล 1  ...........................................  คน ........................................... ห้อง 
ระดับอนุบำล 2 ............................................  คน ........................................... ห้อง 
ระดับอนุบำล 3 ............................................  คน ........................................... หอ้ง  

โดยมีคณครรูะดับชั้นอนุบำลทั้งหมด...........คน ครูประจ ำกำรทัง้หมด..............คน   ครูพ่ีเลี้ยงทั้งหมด .............คน 
และเป็นครูที่ด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยทั้งหมด................. คน  
แนวกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนหลักของโรงเรียนของท่ำน..........................................................................................   
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามด้านการสนับสนุ่นการด าเนินโครงการในโรงเรียน  
กำรสนั 

1. ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนได้พูดคุยกับครูผู้สอนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ  
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยระหว่ำงกำรประชุมกับครูในโรงเรียนหรือไม่ 
     □ ไม่เคย                □ เคย...........ครั้ง             □ พูดคุยทุกครั้งที่มีกำรประชุม  

2. บุคลำกรของท่ำนเคยขยำยผลกำรอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยให้แก่ครู  
     ในโรงเรียนหรือไม่ (เช่น กำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้มำจำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร) 

    □ ไม่เคย            □ 1 ครั้ง/ปี         □ 2 ครั้ง/ปี      □ มำกกว่ำ 2 ครั้ง/ปี  
กำรจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

1. โรงเรียนของท่ำนจัดสิ่งแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดควำมสนใจท ำกิจกรรมกำรทดลองหรือไม่  
(เช่น มุมวิทยำศำสตร์/ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์/นิทรรศกำร)  
    □ มี                  □ ไม่ม ี

กำรเพ่ิมพูนทักษะบุคลำกรในโรงเรียน 
1. ใน 1 ปีทีผ่ำนมำ ครูระดับขันอนุบำลเคยได้รับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  

หรือกำรอบรมเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์อ่ืน ๆ จ านวนกี่คน (แต่ละครั้งตองเข้ำร่วมอบรมอย่ำงน้อย 1 วัน)  
    □ ไม่มี                   □ มี..................คน 

2. ใน 1 ปีที่ผ่ำนมำ ครูระดับชั้นอนุบำลได้เข้ำร่วมกำรอบรมของโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  
จ ำนวนกี่ครั้ง (แต่ละครั้งต้องเข้ำร่วมกำรอบรมอย่ำงน้อย 1 วัน)  
    □ ไม่ได้เข้ำร่วม         □ ได้เข้ำร่วม.............. ครั้ง  หัวข้อ ........................................................... 
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กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงโรงเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 

1. โรงเรียนของท่ำนมีกำรจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ในท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอหรือไม่  
(เช่น ท้องฟ้ำจ ำลอง พิพิธภัณฑ์ หรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ฯลฯ)  
     □ไม่มี                      □ มี โปรดระบุ ........................................................................................   

2. ใน 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยจัดกิจกรรมพิเศษท่ีมีกำรเชิญบุคคลภำยนอก เช่น ผู้ปกครอง คนในชุมชน 
นักวิทยำศำสตร์เลี้ยง มำร่วมกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย (เช่น แนะน ำโครงกำรด้ำน วิทยำศำสตร์ 
งำนเทศกำลวันนักวิทยำศำสตร์นอย ฯลฯ)  
    □ ไม่เคย                 □ เคย  
 
 

ส่วนที 3 แบบสอบถามด้านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
1. โรงเรียนของท่ำนจัดกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยในในระดับชั้นใดบ้ำง(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)     

□  อนุบำล 1                 □  อนุบำล 2                 □  อนุบำล 3                 □  ทุกระดับชั้น  
2. ท่ำนได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือด ำเนินกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยจำกแหล่งใดบ้ำง  

(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
□ ไม่เคยค้นคว้ำเพ่ิมเติม  
□ เว็บไซต์  
□ หนังสือควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ เช่น สำรำนุกรมวิทยำศำสตร์/หนังสือบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  
□ วำรสำรหรือนิตยสำรทำงวิทยำศำสตร์  
□ คอลัมน์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ จำกหนังสือพิมพ์ หรือรำยกำรโทรทัศน์ วิทยุ  
□ สอบถำมผู้รู้หรือผู้ที่ท ำงำนทำงวิทยำศำสตร์ รวมถึงครวูิทยำศำสตร์และอำจำรย์มหำวิทยำลัย  
□ รำยกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  
□ อ่ืน ๆ โปรดระบุ..............................................................................................  
 

3. โรงเรียนของท่ำนมีอุปกรณ์ไนกำรด ำเนินกิจกรรมเพียงพอหรือไม่  
□ ไม่เพียงพอ              □ เพียงพอ  
หำกตอบไม่เพียงพอโปรดระบุอุปกรณ์ที่ท่ำนต้องกำรกำรสนับสนุนเพิ่มเติม (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
□ อุปกรณ์กำรทดลองพ้ืนฐำน เช่น กะละมัง / แกว้น้ ำ / สีผสมอำหำร ฯลฯ  
□ อุปกรณ์กำรทดลองวิทยำศำสตร์อ่ืน ๆ เช่น หลอดหยด / ถ้วยตวง ฯลฯ  
□ อุปกรณ์กำรทดลองพิเศษเฉพำะ เช่น จุกทอร์นำโด  
□ อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................................................................................................................  
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
หำกท่ำนมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในกำรด ำเนินโครงกำรหรือข้อสงสัยอื่น ๆ ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนิน  
โครงกำร กำรท ำกิจกรรม หรือกำรพัฒนำทักษะควำมรูของทำน สำมำรถระบุได้ด้ำนล่ำงนี้ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................................................... .............. 
 

              ลงชื่อผู้กรอกข้อมูล 
                                                                                  ........................................... 

วันที ่ ............/................../............. 
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แบบสรุปข้อมูลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน  “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย”  ปีการศึกษา  2562 
สพป.  .............................................................................  เขต .....................  

โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินครั้งที่  ๑  จ ำนวน......................โรงเรียน  ครั้งที่  2  จ ำนวน......................โรงเรียน  รวมจ ำนวน......................โรงเรียน  
 
 
 

ที ่

 
 
 

รำยชื่อโรงเรียน 

 
 
 

รุ่นที่ 

 
 

สถำนะกำรประเมิน 

 
 
 

ชื่อโครงงำน 

กำรเข้ำร่วมงำนพิธีรับ 
ตรำพระรำชทำนโดยไม่ 

ผูกพันประมำณ 
สพฐ. 

รอบ
ที่  1 

รอบ
ที่  2 

รอบ 
ที ่ 3 

เข้ำร่วม ไม่เข้ำร่วม 

         
         
         
         
         
         
         

  
 หมำยเหตุ เรียงล ำตับ แยกตำมรอบทีขอรับกำรประเมิน และเรียงตำมรุ่น และส่งข้อมูลฉบับนี้ทำงศูนย์พัฒนำโรงเรียนวิทยำศำสตร์  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขนพ้ืนฐำน  
กระทรวงศึกษำธิกำร ถนนรำชด ำเนินนอก  
เขตดุสิต กทม.10300  
โทรศัพท์  02 2288 56  โทรสำร  02 2288 5601 
อีเมล์: littlescienceobec@gmail.com 

เอกสาร  ๔ 
- ๒๕ - 

mailto:littlescienceobec@gmail.com


 
 

                          
   
                             

 


