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รูปแบบการจัดท ารายงานและเกณฑก์ารประเมินผลงาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ยประเทศไทย” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
 

เกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑. จัดท ำโครงงำนอย่ำงน้อย ๑ โครงงำน ๒ รอบวัฏจักรสืบเสำะ  รวม ๑ เล่มผลงำน (สำมำรถต้ังค ำถำม
สืบเสำะในลักษณะกำรส ำรวจได้เพียง ๑ ค ำถำม) 

๒. จัดท ำเอกสำรรวม ๒๐ กิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมกำรทดลองตำมกล่องสื่อ “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย”  ของนักเรียนในระดับชั้นอนุบำลปีที่ ๒  จ ำนวน ๑๐ กิจกรรม และนักเรียนในระดับชั้นอนุบำล    
ปีที่ ๓ จ ำนวน ๑๐ กิจกรรม  

๓. น ำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำรประเมิน  เป็นกำรน ำเสนอโดยครูผู้สอน  อำจเป็นภำพ หรือ วิดีทัศน์ ที่
แสดงถึงกำรจัดกิจกรรม “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ๒๐ กิจกรรม และ กิจกรรมกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โครงงำน รวมเวลำน ำเสนอไม่เกิน  ๑๐ นำที  

๔.  ยื่นผลงำนเอกสำรรำยงำนโครงงำน และรำยงำนกิจกรรม ๒๐ กิจกรรมเพื่อขอประเมินไปที่ศึกษำนิเทศก์ที่
รับผิดชอบ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑  ตำมวัน เวลำที่ก ำหนดก่อนกำรน ำเสนอ
ผลงำน   ทั้งนี้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑  จะด ำเนินกำรแจ้ง วัน เวลำให้ทรำบ
อีกครั้ง 

๕. กำรประเมินโดยกำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรประเมินของระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ผู้ส่งผลงำนต้องผ่ำน
กำรประเมินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดทั้ง ข้อ ๒.๑ – ๒.๓  จึงจะได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับตรำพระรำชทำน “บ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย”  
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ใบปะหน้าการตรวจสอบเอกสารของโรงเรียน ส่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
 เพื่อขอรับการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียน ............................................................... รุ่นที่..........  สถำนะกำรประเมิน รอบที่  ๑  ๒  ๓ 
อ ำเภอ ............................................. สพป. ................................. ...........................เขต...................... 
 
ค าชี้แจง   1. โรงเรียนจัดส่งเอกสำรนี้ให้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ เพ่ือขอรับ
กำรประเมิน   และให้ท ำเครื่องหมำย  ลงในรำยกำรทีมี่ 

ที ่ รายการ มี หมายเหตุ 

1. รำยงำนกำรท ำโครงงำนโดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะของเด็ก
ปฐมวัย ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศ
ไทย พร้อมแนบเอกสำรต่อไปนี้ไว้ท้ำยเล่มโครงงำน 
1.1  แบบขอรับกำรประเมินเพ่ือรับตรำ “บ้ำน   
   นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย”  หน้ำ 5-6  
   จำก logbook (เอกสำรหมำยเลข ๕) 
1.๒ ส ำเนำเกียรติบัตรสีม่วงของครูที่ผ่ำนกำรอบรม
ปฏิบัติกำรขั้นที่ 1 และขั้นที ่2 หรือเกียรติบัตรที่ผ่ำนกำร
อบรมตำมโครงกำรฯ ในปีกำรศึกษำปัจจุบัน 
1.๓ แผ่น CD ข้อมูลโครงงำน (word และ PDF) 

 
 
 
 

......... 
 

......... 
 

......... 

 
 
 
 

เข้ำเล่มให้เรียบร้อย 

2. สรุปกิจกรรมกำรทดลอง 20 กิจกรรม   เข้ำเล่มให้เรียบร้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 ลงชื่อ ..................................................ผู้รำยงำน 

 (................................................) 

      ต ำแหน่ง ครูผู้สอน/ครูผู้รับผิดชอบโครงกำร 

เบอร์โทรศัพท์............................................................ ........... 

  

 ลงชื่อ ..................................................ผู้รับรองข้อมูล 

 (................................................) 

               ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

เอกสำรหมำยเลข 1 
 



3 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม  

ให้โรงเรียนด ำเนินกำร ดังนี้ 

 1. กิจกรรมที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรรำยงำนผล 20 กิจกรรม ประกอบด้วย  กิจกรรมกำรทดลอง         
ในกล่องบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย โดยเป็นกิจกรรมในระดับชั้นอนุบำลปีที่ ๒ จ ำนวน ๑๐ กิจกรรม 
และชั้นอนุบำลปีที่ ๓ จ ำนวน ๒๐ กิจกรรม 
 2. ให้สรุปกิจกรรม ลงในกระดำษ A 4   อย่ำงน้อย 2-3 หน้ำ ต่อ 1 กิจกรรม มีเนื้อหำประกอบด้วย 
     2.1 ชื่อกิจกรรม 
     2.2 จุดประสงค์ (จุดประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ ไม่ใช่จุดประสงค์ของกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้) 
     2.3 ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
     2.4 ภำพถ่ำยกำรจัดกิจกรรม 
    - ภำพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำกิจกรรม  จ ำนวน 1 ภำพ 
    - ภำพเด็กปฏิบัติกิจกรรม จ ำนวน 2-3  ภำพ 
    - ภำพเด็กน ำเสนอผลงำน จ ำนวน 1-2 ภำพ 
    - ภำพผลงำนที่ส ำเร็จของเด็ก  จ ำนวน 1-2 ภำพ 
     2.5 ผลที่เกิดกับเด็ก (ตำมจุดประสงค์ของกิจกรรม และ พัฒนำกำรควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 4 ด้ำน 
คือ ด้ำนกำรเรียนรู้ ภำษำ สังคม และกำรเคลื่อนไหว และพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 4 ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ-์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ)   
 

 ตัวอย่ำงสรุปกิจกรรม 20 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 

ชื่อโรงเรียน ...........................................  สพป. ..................................... เขต ..........  
(ให้น ำไว้ที่หน้ำปก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรหมำยเลข 2 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
กิจกรรมที่ ........ ชื่อกิจกรรม ................................................................... 

 
จุดประสงค์   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ...................................................................... ............................ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ผลที่เกิดกับเด็ก (ตำมจุดประสงค์ของกิจกรรม พัฒนำกำรควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 4 ด้ำน และพัฒนำกำร 4 ด้ำน)     
 1. ผลที่เกิดข้ึนตำมจุดประสงค์ 
  1.1……………………………………………………….. 
  1.2………………………………………………………… 
 2. พัฒนำกำรควำมสำมำรถพ้ืนฐำน และพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย 
  2.1 ด้ำนกำรเรียนรู้/ด้ำนภำษำ/สติปัญญำ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.2 ด้ำนสังคม 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ภำพเด็กน ำเสนอผลงำน 
 (จ ำนวน 1-2 ภำพ) 

ภำพผลงำนท่ีส ำเร็จของเด็ก 
(จ ำนวน 1-2 ภำพ) 

 

ภำพเด็กท ำกิจกรรม 
(จ ำนวน 2-3 ภำพ) 
 

ภำพวัสดุ/อุปกรณ์ 
ท่ีใช้ในกำรท ำกิจกรรม  
(จ ำนวน 1 ภำพ) 

เอกสารหมายเลข 2 (ต่อ) 
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  2.3 ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.4 ด้ำนกำรเคลื่อนไหว/ร่ำงกำย 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( 1  กิจกรรม ใช้ 2-3  หน้ำ กระดำษ A 4) 
 



6 

แนวทางการเขียนรายงานการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย  
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

(โดยเป็นวัฏจักรการสืบเสาะ 2 วงรอบขึ้นไป) 

ชื่อโครงงำน  .......................................................................................................................................... 
ผู้จัดท ำโครงงำน  นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่................... โรงเรยีน...........................สพป................................ 
ครูที่ปรึกษำ  ......................................................................................................................................... 
ระยะเวลำในกำรจัดท ำ ....................................................................... .................................................................. 
ที่มำของโครงงำน 
 ............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ...................................... 
สรุปค ำถำมที่เด็กๆ สงสัยอยำกรู้เก่ียวกับเรื่อง..............................................นี้ ได้แก่ 

1. ............................................................................ 3. ............................................................................ 
1. ............................................................................   4. ............................................................................ 

(ไดท้ี่มำของค ำถำมจำกเหตุกำรณ์ สิ่งต่ำงๆ รอบตัว หรือจำกกำรจัดกิจกรรมในหน่วยปกติในห้องเรียน ฯลฯ  
 ที่จะน ำมำจัดท ำโครงงำนที่ ซึ่งจะมีหลำยค ำถำมที่เด็กอยำกรู้ แล้วเลือกค ำถำมที่ดี เพ่ือให้เด็กหำค ำตอบด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนกำรสืบเสำะ) 
 

    ค ำถำมท่ี 1  .....................................................................................................................  
 
ขั้นที่ 1  ตั้งค ำถำมเก่ียวกับปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ    

............................................................................................................................. .......................................................................

............................................................................................................................................ ....................................................... 
(เป็นขั้นที่สรุปจำกท่ีมำของโครงงำน  เพ่ือให้เห็นที่มำและกำรเลือกค ำถำม 1 ค ำถำมของเด็กท่ีน ำไปสู่กำรสืบเสำะ) 
จุดประสงค์ 
…………............................................................................................................................ .......................................................... 
........................................................................ .............................................................................................. ........................... 
ขั้นที่ 2  รวบรวมควำมคิดและข้อสันนิษฐำน  

............................................................................................................................. .......................................................................

................................................................................................................................................... ................................................. 
ขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏิบัติกำรสืบเสำะ  
.................................................................................. ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................... 
 
 

เอกสำรหมำยเลข ๓ 
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ขั้นที่ 4 สังเกตและบรรยำย 
............................................................................................................................. .......................................................................
................................................................................................................................................. ................................................... 
ขั้นที่ 5  บันทึกข้อมูล 
............................................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................... 
ขั้นที่ 6  สรุปและอภิปรำยผล 
............................................................................................................................. ............................................................. ..........
............................................................................................................................. ....................................................................... 
ผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถของเด็กปฐมวัย 
 1. ผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 4 ด้ำน ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 

    1. 1 ด้ำนกำรเรียนรู้  
............................................................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................... 
                 1.2. ด้ำนภำษำ  
............................................................................................................................. .......................................................................
.................................................................................................................................................................. .................................. 
                 1.3. ด้ำนสังคม 
.................................................................... ............................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ..................................................................... 

    1.4. ด้ำนกำรเคลื่อนไหว 
............................................................................................................................. .......................................................................
.................................................................................................................................................................. ................................. 
 
 2. ผลกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์   

     2.1  ทักษะกำรสังเกต  
............................................................................................................................. .......................................................................
.................................................................................................................................................................. ................................. 
      2.2  ทักษะกำรวัด  
................................................................................................ ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................... 

  2.3  ทักษะกำรจ ำแนกประเภท
............................................................................................................................. .......................................................................
.......................................................................................................................................................... ..........................................
. 
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                2.4   ทักษะกำรค ำนวณ
................................................................ ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ........................................................................ 

   2.5  ทักษะกำรพยำกรณ์หรือกำรคำดคะเนค ำตอบ 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
                2.6   ทักษะกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลำ 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
         2.7  ทักษะกำรจัดกระท ำและสื่อควำมหมำยข้อมูล  
............................................................................................................................. .......................................................................  
............................................................................................................................................................... ..................................... 

    2.8  ทักษะกำรลงควำมคิดเห็นจำกข้อมูล 
............................................................................................................................. .......................................................................  
........................................................... .................................................................................................... ..................................... 
  

ทั้งนี้  ในการจัดท าโครงงาน เด็กต้องหาค าตอบในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ อย่างลุ่มลึก 
(2 ค าถามขึ้นไป) โดยมีประเด็นที่เป็นค าถามที่เด็กอยากรู้ เริ่มต้นจากเรื่องเดียวกัน   และใช้รูปแบบการรายงาน 
ตามรูปแบบข้างต้น  โดย 1 วงรอบ มีจ านวนหน้า  10-13 หน้า   
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แนวทางการตรวจและการบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ 

รายงานการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย  
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

…………………………………………………………………………….. 
ค าชี้แจง  แนวทำงกำรตรวจสอบนี้ส ำหรับเขตพ้ืนที่ ใช้คัดกรองโครงงำนของโรงเรียนก่อนส่ง สพฐ.  มี 2 ตอน  คือ            
ตอนที่ 1  เป็นโครงงานที่ใช้กระบวนการสืบเสาะหรือไม่ 

  รำยงำนกำรท ำโครงงำนของเด็กปฐมวัยที่โรงเรียนส่งมำเพ่ือขอรับกำรประเมินเป็นโครงงำนที่ใช้กระบวนกำร
สืบเสำะหรือไม่ ถ้ำตรวจสอบแล้วไม่เป็นโครงงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ให้หยุดตรวจ/ปรับตก ไม่ต้องส่ง 
สพฐ.เพ่ือขอรับกำรประเมิน ถ้ำพิจำรณำแล้วเป็นโครงงำน ให้ด ำเนินกำรในตอนที่ 2 

เกณฑ์การพิจารณา “ไม่เป็นโครงงานที่ใช้กระบวนการสืบเสาะ”   ให้พิจำรณำ และใส่  / หน้ำข้อควำมตำมสภำพควำม
เป็นจริงที่ตรวจสอบ 

เป็นกิจกรรมทีค่รเูป็นผู้ก ำหนดเป้ำหมำย วิธีท ำกิจกรรม สื่อวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค ำตอบไว้ล่วงหน้ำ 
เป็นกิจกรรมสั้น ๆ ท ำกำรทดลองครั้งเดียวจบ หรือท ำวิธีกำรเดียวจบ หรือเป็นกำรเปลี่ยนตัวแปร วัสดุ หรือ
อุปกรณ์ จำกใบกิจกรรมในกล่องและที่ส่งให้เพ่ิมเติม โดยใช้วิธีกำรทดลองเหมือนเดิม ไม่มีกำรศึกษำหำข้อมูลอ่ืน
เพ่ิมเติม หรือเปน็เพียงกำรท ำกิจกรรมที่แนะน ำไว้ตำมใบกิจกรรม 
คัดลอกหรือปรับเปลี่ยนโครงงำนจำกผู้อ่ืน หรือแหล่งอื่น   

 สรุปผลการตรวจสอบ   ให้น าผลการพิจารณาใส่ในแบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพโครงงาน 
 
ตอนที่ 2  คุณภาพการจัดท าโครงงานที่ใช้กระบวนการสืบเสาะ 
ค าชี้แจง : ให้พิจำรณำตรวจสอบโครงงำนแล้วท ำเครื่องหมำย / ลงในช่องระดับคุณภำพในแต่ละข้อของโครงงำน      
              ตำมควำมเป็นจริง  โดย  
   ข้อ  1  ใช้เกณฑ์ ดังนี้    3=เด็กคิดริเริ่ม/มีควำมแปลกใหม่    

  2=เด็กคิดริเริ่ม/ไม่มีควำมแปลกใหม่    
  1=ครูริเริ่มให้ 

   ข้อ  2-8 ใช้เกณฑ์ ดังนี้   3=เด็กปฏิบัติด้วยตนเอง    
  2=เด็กมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ    

                                 1=เด็กไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติตำมครูหรือผู้อื่น 
   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 
 
 
 
 
 

เอกสำรหมำยเลข   ๔ 
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      ตอนที่ 2   แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพของโครงงาน 

ที ่
 

รำยกำรตรวจสอบ 
ระดับคุณภำพ บันทึก/สะท้อนผล 

กำรตรวจสอบ 3 2 1 
1 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ของโครงงำน     

2 ที่มำของค ำถำมในกำรท ำโครงงำน     

3 กำรคำดคะเนค ำตอบหรือสมมติฐำนที่ 
สอดคล้องกับค ำถำม 

    

4 กำรออกแบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้ที่ 
สอดคล้องกับค ำถำม 

    

5 กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ที่ 
สอดคล้องกับค ำถำม 

    

6 กำรสังเกตและบรรยำยสิ่งที่พบที่ 
สอดคล้องกับค ำถำม 

    

7 กำรบันทึกและน ำเสนอผลกำรสืบเสำะที่ 
สอดคล้องกับค ำถำม 

    

8 กำรสรุปและอภิปรำยผลกำรสืบเสำะที่ 
สอดคล้องกับค ำถำม 

    

9 เด็กได้พัฒนำควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 4 ด้ำน
ตำมโครงกำรฯ  คือ ด้ำนกำรเรียนรู้ ภำษำ 
สังคม และกำรเคลื่อนไหว 

    

10 เด็กได้พัฒนำทักษะกระบวนกำร 
ทำงวิทยำศำสตร์ 

    

รวมคะแนน    - 

รวมคะแนนทั้งสิ้น  ผลกำรตรวจสอบ  ...................... 

หมำยเหตุ  ทั้งนี้ในทุกรำยกำรตรวจสอบต้องมีหลักฐำนที่แสดงว่ำเด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมจริง เช่น รูปภำพขณะเด็กปฏิบัติ
กิจกรรม ผลกำรบันทึกของเด็ก ฯลฯ และสิ่งที่ปฏิบัติสอดคล้องกับค ำถำมที่เด็กอยำกรู้ โดยให้บันทึกร่องรอย 
หลักฐำนที่พบลงในช่องบันทึก/สะท้อนผลกำรตรวจสอบ       
เกณฑ์การพิจารณา  การตรวจสอบระดับคุณภาพ  -ดีเยี่ยม  ได้ 26-30 คะแนน    - ดีมาก  ได้  21-25 คะแนน  
                                             -ดี     ได้ 16-20  คะแนน      -พอใช้  ได้  11-15    คะแนน  
                                   -ปรับปรุง ได้คะแนนตั้งแต่  10  คะแนนลงมำ  ไม่ต้องส่ง สพฐ. เพ่ือขอรับตรำฯ 
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วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ  
  ไปที่ PAGE LAUOUT  

เลือก SIZE  » More Paper Sizes » Paper  
เลื่อก Paper Size เป็น Custom Size  
ตั้งค่ำ Width 17 cm  

        Height 22.5 cm   
                  **หมำยเหตุ : กำรตั้งค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องปริ้นของแต่ละเครื่องอำจคลำดเคลื่อน ต่ำงกันบ้ำงเล็กน้อย 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรหมำยเลข ๖ 
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เกณฑ์ให้คะแนนการน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
   - กำรน ำเข้ำสู่เนื้อหำ/เป็นล ำดับขั้นตอน/น ำเสนอเข้ำใจ
ง่ำย/เนื้อหำถูกต้อง/น ำเสนอในเวลำที่ก ำหนด 

๖ คะแนน = ถ้ำมีครบและสมบูรณ์ทุกข้อ  
๕ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
๔ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สองข้อ  
๓ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สำมข้อ  
๑ – ๒  คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สี่ข้อ 

๒. คุณภาพของสื่อ 
  - เป็นภำพหรือกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนตนเองในปี
กำรศึกษำท่ียื่นส่งผลงำน/มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำกับ
เล่มรำยงำน/สื่อที่น ำเสนอมีควำมสัมพันธ์กับเนื้อหำ/ขนำด 
รูปภำพ ชัดเจน  
 

๖ คะแนน = ถ้ำมีครบและสมบูรณ์ทุกข้อ  
๕ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง  
๔ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สองข้อ  
๓ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สำมข้อ  
๑ –๒ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สีข้อ 

๓. การอธิบายและตอบข้อซักถาม 
 - แสดงให้เห็นถึงควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องที่ท ำ 
- แสดงให้เห็นถึงกำรมีทักษะในกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
- ตอบควำมค ำถำมได้ตรงประเด็น 
- มีควำมม่ันคงในอำรมณ์ 
- ตอบค ำถำมได้ชัดเจน ตรงตำมสภำพกำรจัดกำรสอนจริง 

๖ คะแนน = ถ้ำมีครบและสมบูรณ์ทุกข้อ  
๕ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง  
๔ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สองข้อ  
๓ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สำมข้อ  
๑ –๒ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สีข้อ 

๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
- ควำมแปลกใหม่ของปัญหำ 
- ควำมแปลกใหม่ของกำรระบุตัวแปรที่ศึกษำ 
- ควำมแปลกใหม่ของกำรตรวจสอบ วัดและควบคุม 
 ตัวแปร 
- ควำมแปลกใหม่ของกำรด ำเนินกำรทดลองค้นหำค ำตอบ 
- ควำมแปลกใหม่ของกำรน ำเสนอข้อมูล 

๖ คะแนน = ถ้ำมีครบและสมบูรณ์ทุกข้อ  
๕ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง  
๔ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สองข้อ  
๓ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สำมข้อ  
๑ –๒ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สีข้อ 

๕. ประโยชน์ของโครงงาน 
- สำมำรถน ำประโยชน์ไปใช้ได้ต่อชีวิตประจ ำวันผู้เรียน 
- สำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดได้ 
- มีควำมคุ้มค่ำต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
- ไม่มีควำมซ้ ำซ้อนกับผลงำนของผู้อ่ืน 

๖ คะแนน = ถ้ำมีครบและสมบูรณ์ทุกข้อ  
๕ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง  
๔ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สองข้อ  
๓ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สำมข้อ  
๑ –๒ คะแนน = ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์สีข้อ 

เกณฑ์การพิจารณา  : ต้องได้คะแนนค่ำเฉลี่ยรวมจำกคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๕ 
 


