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แนวทางการขอรับการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ส าหรับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการในเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ปีการศึกษา 2559 
**************************************************************************************** 

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องขอรับการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2559 
 1. โรงเรียนท่ีเข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นท่ี 3 ท่ีผ่านการประเมินได้รับตราฯ  
ครั้งแรก เมื่อปี 2556 ซึ่งต้องประเมินรอบท่ี 2 เพื่อคงสภาพ ในปี 2559  
 2. โรงเรียนท่ีเข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นท่ี 6 ขอรับการประเมินเพื่อรับตราฯ
ครั้งแรก ปีการศึกษา 2559 
 3. ส าหรับโรงเรียนรุ่นอื่นๆ ท่ียังไม่ผ่านการประเมินคงสภาพ หรือโรงเรียนท่ียังไม่ส่ง/ไม่ผ่าน การขอรับการ
ประเมินเพื่อรับตราฯ ครั้งแรก 
วิธีการประเมิน ประกอบด้วย  3  ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นท่ี 1 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ทางระบบออนไลน ์
 ขั้นท่ี 2 การประเมินโดยการตรวจสอบเอกสาร รายงานและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ระดับเขตพื้นท่ี 
 ขั้นท่ี 3 การประเมินโดยการตรวจสอบเอกสาร รายงานและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ระดับ สพฐ. 
ขั้นท่ี 1  การประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ทางระบบออนไลน์ 

1. ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) เข้าระบบทาง www.lsh-ln.com เพื่อบันทึกข้อมูล 
วันอบรมล่าสุดให้เฉพาะโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียนจึงจะสามารถเข้าไปท าแบบสอบถามได้) 

2. โรงเรียนเข้าระบบทาง www.lsh-school.com โดยใช้ ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านตามท่ีก าหนด แล้วตอบ 
แบบสอบถามของระบบประเมินออนไลน์ ระบบเปิดต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2559 และปิดระบบวันท่ี  28 ก.พ. 2560  

3. ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) เข้าระบบทาง www.lsh-ln.com เพื่อส่งผลการ 
ประเมินทางระบบออนไลน์รายโรง ให้โรงเรียนท่ีตอบแบบสอบถามทราบ  

ท้ังนี้ โรงเรียนท่ีตอบแบบสอบถามทางระบบออนไลน์ได้คะแนน 55 % ขึ้นไป  จึงจะสามารถด าเนินการ 
ในขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 ต่อไปได้ ส่วนท่ีได้ต ากว่า 55 % ต้องรอขอรับการประเมินใหม่ในปีถัดไป  
 
 ขั้นท่ี 2  การประเมินโดยการตรวจสอบเอกสาร รายงานและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ระดับเขตพื้นที่ 

โรงเรียนท่ีผ่านการประเมินทางระบบออนไลน์ (ได้คะแนน 55 % ขึ้นไป) ส่งเอกสารไปยังเขตพื้นท่ี ดังนี ้
1. แบบตรวจสอบเอกสารของโรงเรียน (ตามเอกสารหมายเลข 1) 
2. เอกสารสรุป 20 กิจกรรม (รูปแบบการเขียน ตามเอกสารหมายเลข 2) 
3. รายงานผลการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อย ประเทศไทย ซึ่งต้องแนบส่ิงต่อไปนี้ไว้ท้ายเล่ม ดังนี้ 
      3.1  แบบประเมินขอรับตราพระราชทานฯ (ตามเอกสารหมายเลข 9)   
      3.2  ผลการประเมินในระบบออนไลน์ (ผ่าน 55 % ขึ้นไป) 
     3.3  ส าเนาเกียรติบัตร (สีม่วง) (ตามเอกสารหมายเลข 10) 

    3.4  แผ่น CD ท่ีส าเนาข้อมูลรายงานโครงงานฯ 
ท้ังนี้ ให้เขตพื้นท่ีแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบรายงานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. 

ก าหนด แล้วส่งผลการประเมินให้ สพฐ. เพื่อด าเนินการในขั้นท่ี 3 ต่อไป  โดยโรงเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน 20 
กิจกรรมการทดลอง หรือการตรวจสอบโครงงาน หรือมีเอกสารไม่ครบตามก าหนด ไม่ต้องส่งระดับ สพฐ. 
 

http://www.lsh-ln.com/
http://www.lsh-ln.com/
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ขั้นที่ 3 การประเมินโดยการตรวจสอบเอกสาร รายงานและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ระดับ สพฐ. 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและโครงงานของโรงเรียนท่ีขอรับการประเมินเพื่อ
รับตราพระราชทานฯ  และผ่านการประเมินในขั้นท่ี 1- 2  ตามเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด โดยส่งให้ สพฐ.ภายใน
วันท่ี 30 เมษายน 2560  และ ส่วนกลางโดย สพฐ.จะด าเนินการตรวจสอบและประเมินโครงงานตามเกณฑ์โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ภายใต้มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ ต่อไป 
 
การด าเนินงานเพือ่ขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ของแต่ละระดับ 

1. ระดับโรงเรียน 

ระยะเวลา รายการปฏิบัติ หมายเหตุ 

1 ต.ค. 59 
– 27 ก.พ. 

60 

-โรงเรียนตอบแบบสอบถาม
ในระบบการประเมิน 
ออนไลน ์

ได้คะแนนการประเมนิในระบบออนไลน์ 55 % ขึ้นไป ถือว่าผ่านและ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อขอรับการประเมินในปีการศึกษา 2559  
 (ถ้าไม่ผ่านไม่ต้องส่งเอกสาร) 

ภายใน 
30 มี.ค.

60 

โรงเรียนท่ีผ่านการประเมิน
ระบบออนไลน์ รวบรวม
เอกสารส่ง สพป. 
เพื่อด าเนินการประเมิน/
ตรวจสอบระดับ สพป. 

เอกสารท่ีโรงเรียนส่ง สพป. 
1. แบบตรวจสอบเอกสารของโรงเรียน (ตามเอกสารหมายเลข 1) 
2.เอกสารสรุป 20 กิจกรรม (รูปแบบการเขียน ตามเอกสารหมายเลข 2) 
3.รายงานผลการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย 
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และแนบส่ิงต่อไปนี้    
ไว้ท้ายเล่ม 
    3.1  แบบประเมินขอรับตราพระราชทานฯ (ตามเอกสารหมายเลข 9)   
    3.2  ผลการประเมินในระบบออนไลน์ (ผ่าน : 55 % ขึ้นไป) 
   3.3  ส าเนาเกียรติบัตร (สีม่วง) (ตามเอกสารหมายเลข 10) 
   3.4  แผ่น CD ท่ีส าเนาข้อมูลรายงานโครงงานฯ 

 

 

2. ระดับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ระยะเวลา รายการปฏิบัติ เคร่ืองมือ เอกสารส่ง สพฐ 
เอกสารรวบรวม 

ไว้ที ่สพป. 
22 ก.พ. – 
3 มี.ค. 60 

สพป. (LN) ส่งผลการ
ประเมินทางระบบ
ออนไลน์ให้ รร.ทราบ 

- - - 
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ระยะเวลา รายการปฏิบัติ เคร่ืองมือ เอกสารส่ง สพฐ 
เอกสารรวบรวม 

ไว้ที ่สพป. 
ภายใน 
มี.ค. 60 

สพป.แต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลงาน ดังนี ้
1. รายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรมการทดลอง  
20 กิจกรรม 
   
 
 
 
 

 
 
 
-การจัดท ารายงาน
สรุปผลการจัดกิจกรรม
การทดลอง 20 กิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 2) 

 
 
 

- 

 
 
 
เอกสารเป็นเล่ม 
สรุป 20 กิจกรรม 
 
 
 
 
 

-เกณฑ์การประเมินและ
แบบบันทึกผล  20 
กิจกรรมการทดลอง 
(เอกสารหมายเลข 3) 

- เกณฑ์การประเมิน
และบันทึกผลสรุป 

20 กิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 3) 

 2.  รายงานผลการท า
โครงงานโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะของ
เด็กปฐมวัย ตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 

-แนวทางการเขียน
รายงานผลการท า
โครงงานฯ 
(เอกสารหมายเลข 4) 
-แนวทางและการบันทึก
ผลการตรวจสอบ
โครงงานฯ 
(เอกสารหมายเลข 5) 
-แบบบันทึกผลการ
ตรวจสอบโครงงาน 
(เอกสารหมายเลข 6) 
 

1.รายงานผลการท า
โครงงานฯ พร้อมแนบ   

-แบบขอรับการประเมิน
(เอกสารหมายเลข 9) 
 -ผลการประเมินในระบบ
ออนไลน์ (ผ่าน : 55 % 
ขึ้นไป) 
 - เกียรติบัตร(สีม่วง) 
 - CD  ข้อมูลโครงงาน 
2. ผลการตรวจสอบ 
โครงงาน(ตามเอกสาร
หมายเลข 6) 

- 

 หมายเหตุ   เอกสารที่รวบรวมส่ง สพฐ. ให้ส่งภายในวันที่  30  เมษายน 2560 
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3.  ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระยะเวลา รายการปฏิบัติ หมายเหตุ 

ภายในเดือน พ.ค.60 สพฐ. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  และประเมิน
รายงานผลการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

 

ภายในเดือน มิ.ย. 60 สพฐ. สรุปผลการประเมินโรงเรียนท่ีขอรับตราพระราชทาน 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
 

 

ภายในเดือน ก.ค. 60 สพฐ. ประกาศรายช่ือโรงเรียนท่ีผ่านการประเมิน และแจ้งก าหนดพิธี 
รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ให้  
สพป./โรงเรียนทราบ และส่งข้อมูลให้มูลนิธิ 

 

ภายในเดือน  ส.ค. 60 จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
 

ใบปะหนา้การตรวจสอบเอกสารของโรงเรียน ส่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 เพื่อขอรับการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2559  

โรงเรียน .................................................................. รุ่นท่ี..........  สถานะการประเมิน คงสภาพ  ครั้งแรก 
อ าเภอ ............................................. สพป. ............................................................เขต...................... 
 
ค าช้ีแจง   1. โรงเรียนจัดส่งเอกสารนี้ให้ สพป. เพื่อขอรับการประเมิน 
     2. ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในรายการท่ีมี 

ท่ี รายการ มี หมายเหตุ 

1. รายงานผลการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของ
เด็กปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย พร้อมแนบเอกสารต่อไปนี้ไว้ท้ายเล่ม 
1.1  แบบขอรับการประเมินเพื่อรับตรา “บ้าน   
   นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  หน้า 5-6 ใน  
   logbook (เอกสารหมายเลข 9) 
1.2 ผลการประเมินในระบบออนไลน ์(ผ่าน : 55 % ขึ้นไป) 
1.3 ส าเนาเกียรติบัตรของครูท่ีผ่านการอบรมปฏิบัติการ 
    ขั้นที่ 1 และขั้นที ่2 
1.4 แผ่น CD ข้อมูลโครงงาน 

......... 
 

......... 
 
 

......... 

......... 
 

…….. 

เข้าเล่มให้เรียบร้อย 

2. สรุปกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม   เข้าเล่มให้เรียบร้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 ลงช่ือ ..................................................ผูร้ายงาน 

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

      ต  าแหน่ง ครูผูส้อน/ครูผูรั้บผดิชอบโครงการ 

เบอร์โทรศพัท์
....................................................................... 

  

 ลงช่ือ ..................................................ผูรั้บรองขอ้มูล 

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

               ต  าแหน่ง ผูบ้ริหารโรงเรียน 

เอกสารหมายเลข 1 
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รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม  

ให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี ้

 1. กิจกรรมท่ีสามารถน ามาใช้ในการรายงานผล 20 กิจกรรม ประกอบด้วย  กิจกรรมการทดลองในกล่อง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และท่ีได้รับเพิ่มเติม  
 2. ให้สรุปกิจกรรม ลงในกระดาษ A 4   อย่างน้อย 2-3 หน้า ต่อ 1 กิจกรรม มีเนื้อหาประกอบด้วย 
     2.1 ช่ือกิจกรรม 
     2.2 จุดประสงค์ (จุดประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ ไม่ใช่จุดประสงค์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้) 
     2.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
     2.4 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 
    - ภาพวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท ากิจกรรม  จ านวน 1 ภาพ 
    - ภาพเด็กปฏิบัติกิจกรรม จ านวน 2-3  ภาพ 
    - ภาพเด็กน าเสนอผลงาน จ านวน 1-2 ภาพ 
    - ภาพผลงานท่ีส าเร็จของเด็ก  จ านวน 1-2 ภาพ 
     2.5 ผลท่ีเกิดกับเด็ก (ตามจุดประสงค์ของกิจกรรม และ พัฒนาการความสามารถพื้นฐาน 4 ด้าน คือ 
ด้านการเรียนรู้ ภาษา สังคม และการเคล่ือนไหว และพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา)   
 

 ตัวอย่างสรุปกิจกรรม 20  กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 

ช่ือโรงเรียน ...........................................  สพป. ..................................... เขต .......... 
(ให้น าไว้ที่หน้าปก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
กิจกรรมที่ .... ชื่อกิจกรรม ................................................................... 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ผลที่เกิดกับเด็ก (ตามจุดประสงค์ของกิจกรรม พัฒนาการความสามารถพื้นฐาน 4 ด้าน และพัฒนาการ 4 ด้าน)     
 1. ผลท่ีเกิดขึ้นตามจุดประสงค์ 
  1.1……………………………………………………….. 
  1.2………………………………………………………… 
 2. พัฒนาการความสามารถพื้นฐาน และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
  2.1 ด้านการเรียนรู้/ด้านภาษา/สติปัญญา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….  
   
 
 

ภาพเดก็น าเสนอผลงาน 

 (จ  านวน 1-2  ภาพ) 
ภาพผลงานท่ีส าเร็จของเดก็ 

(จ  านวน 1-2 ภาพ) 
 

ภาพเดก็ท ากิจกรรม 

(จ  านวน 2-3  ภาพ) 
 

ภาพวสัดุ/อุปกรณ์ 

ท่ีใชใ้นการท ากิจกรรม  

(จ  านวน 1 ภาพ) 

เอกสารหมายเลข 2 (ต่อ) 
 

 



8 

  2.2 ด้านสังคม 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
  2.3 ด้านอารมณ์-จิตใจ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
  2.4 ด้านการเคล่ือนไหว/ร่างกาย 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

( 1  กิจกรรม ใช้ 2-3  หน้า กระดาษ A 4) 
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แบบบันทึกผลการประเมินรายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม   
ค าชี้แจง  สพป. ใช้ส าหรับประเมินและกรอกคะแนน การจัดกิจกรรมการทดลอง  จ านวน 20 กิจกรรม  และสรุปผลส่ง สพฐ. 
ชื่อโรงเรียน .......................................................... สถานะการประเมิน คงสภาพ  คร้ังแรก      สพป. .............................................................   เขต ....................... 

 
รายการประเมิน 

กิจกรรมการทดลองท่ี  
รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.1  การก าหนดจุดประสงค์สอดคล้องและครอบคลุมกับกิจกรรมท่ีท า 
      1 คะแนน = สอดคล้องกับกิจกรรมท่ีท า          
      0 คะแนน = ไม่มี/ไม่สอดคล้อง 

                      

1.2  การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องกับเรื่องและ
จุดประสงค์ และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองของเด็ก 
      1 คะแนน = มี และสอดคล้อง และเด็กปฏิบัติด้วยตนเอง 
      0 คะแนน = ไม่ม ี

                     

1.3 ภาพถ่ายการท ากิจกรรม 
      2 คะแนน = มีครบตามท่ีก าหนด 
      0 คะแนน = ไม่มี หรือ มีไม่ครบ 

                     

1.4 ครูบันทึกผลท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก ตามจุดประสงค์ของกิจกรรมและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย           
     1 คะแนน = มี                 
     0 คะแนน = ไม่มี 

                     

คะแนนรวม (100)                      
   เกณฑ์การผ่านการประเมิน 20  กิจกรรมการทดลอง  ได้  70 คะแนน ขึ้นไป  คือ  ผ่านการประเมิน (คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ประเมินแต่ละโรงเรียนแล้วสรุปผลเก็บไว้ที่เขต)

เอกสารหมายเลข 3 
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แนวทางการเขียนรายงานผลการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย  
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

(โดยเป็นวัฏจักรการสืบเสาะ 2 วงรอบข้ึนไป) 

ช่ือโครงงาน  .......................................................................................................................................... 
ผู้จัดท าโครงงาน  นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี................... โรงเรียน...........................สพป................................ 
ครูท่ีปรึกษา  ......................................................................................................................................... 
ระยะเวลาในการจัดท า ......................................................................................................................................... 
ท่ีมาของโครงงาน 
 .........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
สรุปค าถามท่ีเด็กๆ สงสัยอยากรู้เกี่ยวกับเรื่อง..............................................นี้ ได้แก่ 

1. ............................................................................ 3. ............................................................................ 
2. ............................................................................  4. ............................................................................ 

(ได้ท่ีมาของค าถามจากเหตุการณ์ ส่ิงต่างๆ รอบตัว หรือจากการจัดกิจกรรมในหน่วยปกติในห้องเรียน ฯลฯ  
 ท่ีจะน ามาจัดท าโครงงานท่ี ซึ่งจะมีหลายค าถามท่ีเด็กอยากรู้ แล้วเลือกค าถามท่ีดี เพื่อให้เด็กหาค าตอบด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ) 
 

    ค าถามท่ี 1  ..................................................................................................................... 
 
ขั้นที่ 1  ต้ังค าถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ    

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

.............................................................................................................................................................................. 
(เป็นขั้นท่ีสรุปจากท่ีมาของโครงงาน  เพื่อให้เห็นท่ีมาและการเลือกค าถาม 1 ค าถามของเด็กท่ีน าไปสู่การสืบเสาะ) 
จุดประสงค์ 
…………................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
ขั้นที ่2  รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน  

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

............................................................................................................................................................................... 
ขั้นที ่3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ  
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

เอกสารหมายเลข 4 
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ขั้นที ่4 สังเกตและบรรยาย 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
ขั้นที ่5  บันทึกข้อมูล 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
ขั้นที ่6  สรุปและอภิปรายผล 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
ผลการพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัย 
 1. ผลการพัฒนาความสามารถพื้นฐาน 4 ด้าน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

    1. 1 ด้านการเรียนรู ้ 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
                 1.2. ด้านภาษา  
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
                 1.3. ด้านสังคม 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

    1.4. ด้านการเคล่ือนไหว 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
 2. ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

     2.1  ทักษะการสังเกต  
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
      2.2  ทักษะการวัด  
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 2.3  ทักษะการจ าแนกประเภท
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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                  2.4   ทักษะการค านวณ
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

2.5  ทักษะการพยากรณ์หรือการคาดคะเนค าตอบ 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
                2.6   ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
      2.7  ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล  
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 2.8    ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 ทั้งนี้  ในการจัดท าโครงงาน เด็กต้องหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ 
จ านวน  2  วงรอบขึ้นไป  (2 ค าถามขึ้นไป) โดยมีประเด็นที่เป็นค าถามที่เด็กอยากรู้ เร่ิมต้นจากเร่ืองเดียวกัน   
และใช้รูปแบบการรายงานตามรูปแบบข้างต้น  โดย 1 วงรอบ มีจ านวนหน้า  10-13 หน้า   
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แนวทางการตรวจและการบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ 
รายงานผลการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย  

ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
…………………………………………………………………………….. 

ค าช้ีแจง  แนวทางการตรวจสอบนี้ส าหรับเขตพื้นท่ี ใช้คัดกรองโครงงานของโรงเรียนก่อนส่ง สพฐ.  มี 2 ตอน  คือ            
ตอนที่ 1  เป็นโครงงานทีใ่ช้กระบวนการสืบเสาะหรือไม่ 

  รายงานผลการท าโครงงานของเด็กปฐมวัยท่ีโรงเรียนส่งมาเพื่อขอรับการประเมินเป็นโครงงานท่ีใช้
กระบวนการสืบเสาะหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วไม่เป็นโครงงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ให้หยุด
ตรวจ/ปรับตก ไม่ต้องส่ง สพฐ.เพื่อขอรับการประเมิน ถ้าพิจารณาแล้วเป็นโครงงาน ให้ด าเนินการในตอนท่ี 2 

เกณฑ์การพิจารณา “ไม่เป็นโครงงานที่ใช้กระบวนการสืบเสาะ”   ให้พิจารณา และใส่  / หน้าข้อความตามสภาพ
ความเป็นจริงท่ีตรวจสอบ 

เป็นกิจกรรมท่ีครูเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย วิธีท ากิจกรรม ส่ือวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค าตอบไว้ล่วงหน้า 
เป็นกิจกรรมส้ัน ๆ ท าการทดลองครั้งเดียวจบ หรือท าวิธีการเดียวจบ หรือเป็นการเปล่ียนตัวแปร วัสดุ 
หรืออุปกรณ์ จากใบกิจกรรมในกล่องและท่ีส่งให้เพิ่มเติม โดยใช้วิธีการทดลองเหมือนเดิม ไม่มี
การศึกษาหาข้อมูลอื่นเพิ่มเติม หรือเป็นเพียงการท ากิจกรรมท่ีแนะน าไว้ตามใบกิจกรรม 
คัดลอกหรือปรับเปล่ียนโครงงานจากผู้อื่น หรือแหล่งอื่น   

 สรุปผลการตรวจสอบ   ให้น าผลการพิจารณาใส่ในแบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพโครงงาน 
 
ตอนที่ 2  คุณภาพการจัดท าโครงงานที่ใช้กระบวนการสืบเสาะ 
ค าช้ีแจง  ให้พิจารณาตรวจสอบโครงงานแล้วท าเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพในแต่ละข้อของ
โครงงาน ตามความเป็นจริง  โดย  
   ข้อ  1  ใช้เกณฑ์ ดังนี้   3=เด็กคิดริเริ่ม/มีความแปลกใหม่    

 2=เด็กคิดริเริ่ม/ไม่มีความแปลกใหม่    
 1= ครูริเริ่มให ้

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

                              1= เด็กไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติตามครูหรือผู้อื่น 
   ข้อ  9  ใช้เกณฑ์ ดังนี้    3=เด็กได้พัฒนา 4 ทักษะขึน้ไป  2=เด็กได้พัฒนา 3 ทักษะ 1= เด็กได้พัฒนา 1-2 ทักษะ 
   ข้อ 10  ใช้เกณฑ์ ดังนี้   3=เด็กได้พัฒนา ครบ 4 ด้าน   2=เด็กได้พัฒนา 3 ด้าน      1= เด็กได้พัฒนา 1-2 ทักษะ 
 
 
 

เอกสารหมายเลข   5 
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      ตอนที่ 2   แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพของโครงงาน 

ท่ี 
 

รายการตรวจสอบ 
ระดับคุณภาพ บันทึก/สะท้อนผล 

การตรวจสอบ 3 2 1 
1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของโครงงาน     

2 ท่ีมาของค าถามในการท าโครงงาน     

3 การคาดคะเนค าตอบหรือสมมติฐานท่ี 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

4 การออกแบบการสืบเสาะหาความรู้ที ่
สอดคล้องกับค าถาม 

    

5 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

6 การสังเกตและบรรยายสิ่งท่ีพบท่ี 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

7 การบันทึกและน าเสนอผลการสืบเสาะท่ี 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

8 การสรุปและอภิปรายผลการสืบเสาะท่ี 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

9 เด็กได้พัฒนาความสามารถพื้นฐาน 4 ด้านตาม
โครงการฯ  คือ ด้านการเรียนรู้ ภาษา สังคม 
และการเคลื่อนไหว 

    

10 เด็กได้พัฒนาทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ 

    

รวมคะแนน    - 

รวมคะแนนท้ังสิ้น  ผลการตรวจสอบ  ...................... 

หมายเหตุ  ท้ังนี้ในทุกรายการตรวจสอบต้องมีหลักฐานท่ีแสดงว่าเด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมจริง เช่น รูปภาพขณะเด็ก
ปฏิบัติกิจกรรม ผลการบันทึกของเด็ก ฯลฯ และส่ิงท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับค าถามท่ีเด็กอยากรู้ โดยให้บันทึกร่องรอย 
หลักฐานท่ีพบลงในช่องบันทึก/สะท้อนผลการตรวจสอบ       
เกณฑ์การพิจารณา  การตรวจสอบระดับคุณภาพ  -ดีเยี่ยม  ได้ 26-30 คะแนน    - ดีมาก  ได้  21-25 คะแนน  
                                             -ดี     ได้ 16-20  คะแนน      -พอใช้  ได้  11-15    คะแนน  
                                   -ปรับปรุง ได้คะแนนต้ังแต่  10  คะแนนลงมา  ไม่ต้องส่ง สพฐ. เพื่อขอรับการประเมิน 
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แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ 

รายงานผลการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย  
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

ช่ือโรงเรียน.........................................................................สพป. ...................................................  เขต........ 
ช่ือโครงงาน............................................................................................................................................................ 
ค าถามท่ีเด็กอยากรู้ (เลือกค าถามท่ีมีการจัดกิจกรรม/รายงานผลดีท่ีสุด)..................................................................... 
สรุปผลการตรวจสอบตอนที่ 1             ไม่เป็นโครงงาน หยุดตรวจ              เป็นโครงงาน  ท าต่อตอนท่ี 2   
ตอนที่ 2   แบบตรวจสอบคุณภาพการจัดท าโครงงานรูปแบบการสืบเสาะ 
              ให้กรอกข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพการจัดท าโครงงาน  ในค าถามท่ีเด็กอยากรู้ท่ีดีท่ีสุดมา 1 ค าถาม 

ท่ี 
 

รายการตรวจสอบ ระดับคุณภาพ บันทึก/สะท้อนผล 
การตรวจสอบ 3 2 1 

1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของโครงงาน     

2 ท่ีมาของค าถามในการท าโครงงาน     

3 การคาดคะเนค าตอบหรือสมมติฐานท่ี 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

4 การออกแบบการสืบเสาะหาความรู้ที ่
สอดคล้องกับค าถาม 

    

5 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

6 การสังเกตและบรรยายสิ่งท่ีพบท่ี 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

7 การบันทึกและน าเสนอผลการสืบเสาะท่ี 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

8 การสรุปและอภิปรายผลการสืบเสาะท่ี 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

9 เด็กได้พัฒนาความสามารถพื้นฐาน 4 ด้านตาม
โครงการฯ  คือ ด้านการเรียนรู้ ภาษา สังคม 
และการเคลื่อนไหว 

    

10 เด็กได้พัฒนาทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ 

    

รวมคะแนน    - 

รวมคะแนนท้ังสิ้น  ผลการตรวจสอบ  ............................... 

 

เอกสารหมายเลข  6 
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ใบปะหนา้การตรวจสอบเอกสารสรุปข้อมูลโรงเรียนขอรับการประเมิน 
เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  ปีการศึกษา 2559 

ส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเครือข่ายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ................................................................ เขต ............. 

โรงเรียนท่ีขอรับการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานฯ   จ านวน..........................โรงเรียน 

      ค าช้ีแจง    สพป. สรุปผล และรวบรวมเอกสารท่ีผ่านการประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา น าส่ง 
                       ส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. ภายในวันท่ี  30  เมษายน 2560 
     เอกสารที่ สพป. ส่ง สพฐ. ประกอบด้วย 

ท่ี รายการ มี หมายเหตุ 

1 ผลการตรวจสอบรายงานผลการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2559   
 (ตามแบบเอกสารหมายเลข 6) 

  

2 แบบสรุปข้อมูลโรงเรียนขอรับการประเมินเพื่อรับตรา
พระราชทาน ฯ ปีการศึกษา 2559   
(ตามแบบเอกสารหมายเลข 8) พร้อมส าเนาข้อมูลท่ีเป็นไฟล์ 
word ส่งทางอีเมล preschool_obec@hotmail.com 

 ส่งท้ังเอกสารและส่งทาง
อีเมล 

3 รายงานผลการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 1 เล่ม พร้อมแนบส่ิงต่อไปนี้ไว้ท้ายเล่ม 
   3.1 แบบประเมินขอรับตราฯ (ตามเอกสารหมายเลข 9) 
   3.2  ผลการประเมินออนไลน์ (ผ่าน : 55 % ขึ้นไป) 
  3.3  ส าเนาเกียรติบัตรผ่านการอบรมขั้นท่ี 1 และ 2  (สีม่วง)  
(ตามเอกสารหมายเลข 10) 
   3.4  แผ่น CD ส าเนาข้อมูลรายงานผลการท าโครงงานฯ 

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

  เข้าเล่มให้เรียบร้อย 

 
                                                    ลงช่ือ ..............................................ผู้รายงานผล 

                                                          (.......................................................................) 
                                                                     ศึกษานิเทศก์ / ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) 

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

เอกสารหมายเลข  7 
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แบบสรุปขอ้มูลโรงเรียนขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  ปีการศึกษา 2559 
สพป..............................................................เขต............. 

โรงเรียนท่ีขอรับการประเมินเพื่อคงสภาพ จ านวน............โรงเรียน และขอรับการประเมินเพื่อรับตราฯ ครั้งแรก จ านวน................โรงเรียน รวมจ านวน................โรงเรียน 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน รุ่นที ่

สถานะทีข่อรับ        
การประเมิน 

ผลคะแนน
ออนไลน์ 

(ผ่าน 55 % 
ข้ันไป) 

คะแนนประเมิน 
20 กิจกรรม 

(ผ่าน 70 
คะแนนข้ึนไป) 

ชื่อโครงงาน 
(ที่ตรงกับที่กรอกในระบบออนไลน์ และ 

รายงานโครงงานที่ส่งประเมิน) 
 

ผลการตรวจสอบ
โครงงาน 

(ระดับคุณภาพ 
ที่ได้) 

คงสภาพ ครั้งแรก 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

   หมายเหตุ  ให้ส่งข้อมูลฉบับน้ีทาง E-mail :  preschool_obec@hotmail.com 

เอกสารหมายเลข 8 
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ตัวอย่าง : สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี http://www.littlescientistshouse.com   
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วิธีการต้ังค่าหน้ากระดาษ  

  ไปท่ี PAGE LAUOUT  
เลือก SIZE  » More Paper Sizes » Paper  
เล่ือก Paper Size เป็น Custom Size  
ต้ังค่า Width 17 cm  

        Height 22.5 cm   
                  **หมายเหตุ : การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องปริ้นของแต่ละเครื่องอาจคลาดเคล่ือน ต่างกันบ้างเล็กน้อย 
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สรุปเอกสารส าคัญประกอบการขอรับการประเมินเพือ่รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ปีการศึกษา 2559 

ส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เอกสาร

หมายเลข 
ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

1   ใบปะหน้าเอกสารของโรงเรียน เพ่ือขอรับการประเมินรับ
ตรา พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศ
ไทย” ปีการศึกษา  2559   

โรงเรียนใช้ส าหรับปะหน้าเอกสาร และใช้ตรวจสอบ
เอกสารที่ส่ง สพป. 

2 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม โรงเรียนใช้เป็นแนวทางการจัดท ารายงานผลการ
ทดลอง 20 กิจกรรม 

3 แบบบันทึกผลการประเมินรายงานผลการจัดกิจกรรมการ
ทดลอง 20 กิจกรรม 

สพป.ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินและเป็นแบบบันทึกผล
การประเมิน 20 กิจกรรมการทดลอง และรวบรวมไว้
ที่ สพป. 

4 แนวทางการเขียนรายงานผลการท าโครงงานโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 

โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานผลการท า
โครงงานของเด็กปฐมวัย 

5 แนวทางการตรวจและการบันทึกผลการตรวจสอบรายงาน
ผลการท าโครงงานของเด็กปฐมวัย 

สพป.ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงงานก่อน 
ส่งประเมินระดับ สพฐ. 

6 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพของรายงานผลการท า
โครงงานของเด็กปฐมวัย 

สพป.ใช้บันทึกผลการตรวจสอบโครงงานและรวบรวม
ผลส่ง สพฐ. 

7 ใบปะหน้าเอกสารสรุปข้อมูลโรงเรียนขอรับการประเมินเพ่ือ
รับตราพระราชทาน  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย”  ปีการศึกษา 2559 

สพป.ใช้ปะหน้าเอกสาร และใช้ในการตรวจสอบ
เอกสารที่ส่ง สพฐ. 

8 แบบสรุปข้อมูลโรงเรียนขอรับการประเมินเพ่ือรับตรา 
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  
ปีการศึกษา 2559 

สพป.ใช้ส าหรับกรอกข้อมูลสรุปผลโรงเรียนที่ขอรับ
การประเมินเพ่ือรับตราฯ  และส่ง สพฐ.  พร้อมส่ง

ข้อมูลทาง preschool_obec@hotmail.com 

9 แบบประเมินเพ่ือขอรับตรา  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย”  (หน้า 5-6 ใน logbook) 

แบบส าหรับให้โรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพ่ือรับ
ตรากรอกข้อมูล และ สพป.รวบรวมส่ง สพฐ.     
(แนบไว้ท้ายเล่มโครงงาน) 

10 เกียรติบัตรผ่านการอบรม ข้ันที่ 1 และข้ันที่ 2  
(สีม่วง) 

สพป.ใช้ส าหรับมอบใหค้รูผูส้อนที่ผ่านการอบรมข้ันที่ 
1 และข้ันที่ 2 (แนบไว้ท้ายเล่มโครงงาน) 

 


