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แนวทางการขอรับการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปีการศึกษา 2560 
**************************************************************************************** 

รายละเอียดสถานะของโรงเรียนที่ขอเข้ารับการประเมิน 
  

รอบปกติ รอบ
ที่ 1 

รอบ
ที่ 2 

รอบ
ที่ 3 

ปีท่ีเข้ารับการประเมิน ได้รับตราพระราชทานระหว่าง
ประจ าปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีงบประมาน 

รุ่นที่ 1   2554 2554 2555 - 2557 
รุ่นที่ 2   2555 2555 2556 – 2558 
รุ่นที่ 3   2556 2556 2557 – 2559 
รุ่นที่ 4 1  2557 2557 2558 – 2560 
รุ่นที่ 5 2  2558 2558 2559 – 2561 
รุ่นที่ 6 3  2559 2559 2560 - 2562 
*รุ่นที ่ 7 4 1 2560 2560 2561 - 2563 

 
หมายเหตุ :   - เครื่องหมาย * คือรุ่นที่จะเข้ารับการประเมินใน ปีการศึกษา 2560 นี้ 

-  การประเมินรอบที่ 1 คือการรับตราครั้งแรก  (อายุตรา 3 ปี)                                     
                 - การประเมินรอบท่ี 2 คือการรับตราคงสภาพ ครั้งที่ 1  (อายุตรา 3 ปี) 

           - การประเมินรอบที่ 3 คือรับตราคงสภาพ ครั้งที่ 2  (อายุตรา 5 ปี) ปีนี้ 
           - รุ่นอื่นๆที่จะขอรับการประเมินนอกเหนือจากในตาราง ให้อ้างอิงป้ายตราพระราชทานประจ าปีที่ได้รับ 
           - ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจเช็ค รุ่น ให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนท าการประเมิน 
    
ขั้นตอนการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”                      
การประเมิน ประกอบด้วย  3 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ทางระบบออนไลน์ 
 ขั้นที่ 2 การประเมินโดยการตรวจสอบเอกสาร รายงานและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ระดับเขตพ้ืนที่ 
 ขั้นที่ 3 การประเมินโดยการตรวจสอบเอกสาร รายงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ระดับ สพฐ. 
ขั้นที่ 1  การประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ทางระบบออนไลน์ 

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

2. โรงเรียนเข้าระบบทาง www.lsh-school.com โดยใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านตามท่ีก าหนด แล้วตอบ 
แบบสอบถามของระบบประเมินออนไลน์ ระบบเปิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 และปิดระบบวันที่  28 ก.พ. 2561  

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

ทั้งนี้ โรงเรียนทีต่อบแบบสอบถามทางระบบออนไลน์ได้คะแนน 55 % ขึ้นไป  จึงจะสามารถด าเนินการ 
ในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ต่อไปได้ ส่วนที่ได้ต่ ากว่า 55 % ต้องรอขอรับการประเมินใหม่ในปีถัดไป  
 
หมายเหตุ : โครงงานที่ส่งในระบบต้องเป็นเรื่องเดียวกับโครงงานที่จะส่งให้คณะกรรมการประเมินเพ่ือขอรับตรา
พระราชทานประจ าปีนี้ 

http://www.lsh-ln.com/
http://www.lsh-ln.com/
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 ขั้นที่ 2 การประเมินโดยการตรวจสอบเอกสาร รายงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ระดับเขตพื้นที่ 

โรงเรียนที่ผ่านการประเมินทางระบบออนไลน์ (ได้คะแนน 55 % ขึน้ไป) ส่งเอกสารไปยังเขตพ้ืนที ่ดังนี้ 
1. แบบตรวจสอบเอกสารของโรงเรียน (ตามเอกสารหมายเลข 1) 
2. เอกสารสรุป 20 กิจกรรม (รูปแบบการเขียน ตามเอกสารหมายเลข 2) 
3. รายงานการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์

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

    3.4  แผ่น CD ที่ส าเนาข้อมูลรายงานการท าโครงงานฯ 
ทั้งนี้ ให้เขตพ้ืนที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่ สพฐ. 

ก าหนด แล้วส่งผลการประเมินให้ สพฐ. เพ่ือด าเนินการในขั้นที่ 3 ต่อไป  โดยโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน 20 
กิจกรรม หรือการตรวจรายงานการท าโครงงาน หรือมีเอกสารไมค่รบตามก าหนด ไม่ต้องส่งระดับ สพฐ. 
 
ขั้นที่ 3 การประเมินโดยการตรวจสอบเอกสาร รายงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ระดับ สพฐ. 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมเอกสารของโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทานฯ  
และผ่านการประเมินในขั้นที่ 1- 2  ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด โดยส่งให้ส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ 
สพฐ. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 และ ส่วนกลางโดย สพฐ.จะด าเนินการตรวจสอบและประเมินโครงงานตาม
เกณฑข์องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ภายใต้มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ ต่อไป 
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ปฏิทินตารางเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  

ประจ าปีการศึกษา 2560 ของแต่ละระดับ 
1. ระดับโรงเรียน 

ระยะเวลา รายการปฏิบัติ หมายเหตุ 

1 ต.ค. 60 – 
28 ก.พ. 61 

-โรงเรียนเข้าระบบเพ่ือ
ตอบแบบสอบถามในระบบ
การประเมินออนไลน์ 

ได้คะแนนการประเมินในระบบออนไลน์ 55 % ขึ้นไป ถือว่าผ่านและด าเนินการ
ในขัน้ตอนต่อไป เพื่อขอรับการประเมินในปีการศึกษา 2560  
 (ถ้าไม่ผ่านไม่ต้องส่งเอกสาร) 

ภายใน 
30 มี.ค. 61 

โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
ระบบออนไลน์ รวบรวม
เอกสารส่ง สพป. 
เพ่ือด าเนินการประเมิน/
ตรวจสอบระดับ สพป. 

เอกสารที่โรงเรียนส่ง สพป. 
1. แบบตรวจสอบเอกสารของโรงเรียน (ตามเอกสารหมายเลข 1) 
2.เอกสารสรุป 20 กิจกรรม (รูปแบบการเขียน ตามเอกสารหมายเลข 2) 
3.รายงานการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และแนบสิ่งต่อไปนี้ ไว้ท้ายเล่ม 
   3.1  แบบประเมินขอรับตราพระราชทานฯ (ตามเอกสารหมายเลข 9)   
   3.2  ผลการประเมินในระบบออนไลน์ (ผ่าน : 55 % ขึ้นไป) 
   3.3  ส าเนาเกียรติบัตร (สีม่วง) (ตามเอกสารหมายเลข 10) 
   3.4  แผ่น CD ทีส่ าเนาข้อมูลรายงานโครงงานฯ 
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2. ระดับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ระยะเวลา รายการปฏิบัติ เครื่องมือ เอกสารส่ง สพฐ 
เอกสารรวบรวม 

ไว้ที ่สพป. 
26 ก.พ. – 
2 มี.ค. 61 

สพป. (LN) ส่งผลการ
ประเมินทางระบบ
ออนไลน์ให้ รร.ทราบ 

เข้าระบบทาง       
www.lsh-ln.com 

- - 

ภายใน 
มี.ค. 2561 

สพป.แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลงาน ดังนี้ 
1. รายงานสรุปผลการ
จัดกิจกรรม 20 กิจกรรม 
   
 
 
 
 

 
 
 
- การจัดท ารายงานสรุปผล
การจัดกิจกรรม 20 กิจกรรม               

(เอกสารหมายเลข 2) 

 
 
 

- 

 
 
 

เอกสารเป็นเล่ม 
สรุป 20 กิจกรรม 

 
 
 
 
 

- เกณฑ์การประเมินและแบบ
บันทึกผล 20 กิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 3) 

- เกณฑ์การประเมิน
และบันทึกผลสรุป 

20 กิจกรรม   
(เอกสารหมายเลข 3) 

 2.  รายงานการท า
โครงงานโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะของ
เด็กปฐมวัย ตาม
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 

- แนวทางการเขียนรายงาน
การท าโครงงานฯ (เอกสาร
หมายเลข 4) 
- แนวทางและการบันทึกผล
การตรวจสอบโครงงานฯ 

(เอกสารหมายเลข 5) 
- แบบบันทึกผลการตรวจสอบ
โครงงาน 

(เอกสารหมายเลข 6) 
 

1.รายงานการท า
โครงงานฯ พร้อมแนบ   
- แบบขอรับการ
ประเมิน        
(เอกสารหมายเลข 9) 
 - ผลการประเมินใน
ระบบออนไลน์                   
(ผ่าน : 55 % ขึ้นไป) 
 - เกียรติบัตร(สีม่วง) 
 - CD  ข้อมูลโครงงาน 
2. ผลการตรวจสอบ 
โครงงาน (ตามเอกสาร
หมายเลข 6) 

- 

 หมายเหตุ   เอกสารที่รวบรวมส่ง สพฐ. เรียงล าดับโครงงานตามรุ่น ใหส้่งภายในวันที่  30  เมษายน 2561  
 
 

http://www.lsh-ln.com/
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3.  ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระยะเวลา รายการปฏิบัติ หมายเหตุ 

ภายในเดือน พ.ค. 2561 สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  และประเมิน
รายงานการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

 

ภายในเดือน มิ.ย. 2561 สพฐ. สรุปผลการประเมินโรงเรียนที่ขอรับตราพระราชทาน 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
 

 

ภายในเดือน ก.ค. 2561 สพฐ. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน และแจ้งก าหนดพิธี 
รบัตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ให้ สพป./โรงเรียนทราบ และส่งข้อมูลให้มูลนิธิ 

 

ภายในเดือน  ส.ค. 2561 จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  
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ใบปะหน้าการตรวจสอบเอกสารของโรงเรียน ส่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 เพื่อขอรับการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2560  

โรงเรียน .................................................................. สพป. ............................................................เขต......................  

เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่.......... ขอรับการประเมิน รอบท่ี 1  รอบท่ี 2  รอบท่ี 3 
 
ค าชี้แจง   1. โรงเรียนจัดส่งเอกสารนี้ให้ สพป. เพ่ือขอรับการประเมิน 
     2. ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในรายการทีมี่ 

ที ่ รายการ มี หมายเหตุ 

1. รายงานการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็ก
ปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
พร้อมแนบเอกสารต่อไปนี้ไว้ท้ายเล่ม 
1.1  แบบขอรับการประเมินเพ่ือรับตรา “บ้าน   
   นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  หน้า 5-6 ใน  
   logbook (เอกสารหมายเลข 9) 
1.2 ผลการประเมินในระบบออนไลน์ (ผ่าน : 55 % ขึ้นไป) 
1.3 ส าเนาเกียรติบัตรของครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
    ขั้นที่ 1 และข้ันที่ 2 
1.4 แผ่น CD ข้อมูลโครงงาน 

......... 
 

......... 
 
 

......... 

......... 
 

…….. 

เข้าเล่มให้เรียบร้อย 

2. สรุปกิจกรรม 20 กิจกรรม   เข้าเล่มให้เรียบร้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ลงชื่อ ..................................................ผู้รายงาน 

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

      ต าแหน่ง ครูผู้สอน/ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

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

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

               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 

เอกสารหมายเลข 1 
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รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรม  

ให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 

 1. กิจกรรมที่สามารถน ามาใช้ในการรายงานผล 20 กิจกรรม ประกอบด้วย  กิจกรรมที่ท าตามใบกิจกรรม
ในกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และที่ได้รับเพ่ิมเติม  
 2. ให้สรุปผลการท ากิจกรรม ลงในกระดาษ A 4   อย่างน้อย 2-3 หน้า ต่อ 1 กิจกรรม มีเนื้อหา
ประกอบด้วย 
     2.1 ชื่อกิจกรรม 
     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 
    - ภาพผลงานทีส่ าเร็จของเด็ก  จ านวน 1-2 ภาพ 
     2.5 ผลที่เกิดกับเด็ก (ตามจุดประสงค์ของกิจกรรม และ พัฒนาการความสามารถพ้ืนฐาน 4 ด้าน คือ 
ด้านการเรียนรู้ ภาษา สังคม และการเคลื่อนไหว และพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา)   
 

 ตัวอย่างสรุปกิจกรรม 20 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 

ชื่อโรงเรียน ...........................................  สพป. ..................................... เขต ..........  
(ให้น าไว้ที่หน้าปก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 
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รายงานผลการจัดกิจกรรม ตามโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
กิจกรรมที่ ............. ชื่อกิจกรรม ................................................................... 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเด็กน าเสนอผลงาน 
 (จ านวน 1-2 ภาพ) 

ภาพผลงานท่ีส าเร็จของเด็ก 
(จ านวน 1-2 ภาพ) 

 

ภาพเด็กท ากิจกรรม 
(จ านวน 2-3 ภาพ) 
 

ภาพวัสดุ/อุปกรณ์ 
ท่ีใช้ในการท ากิจกรรม  
(จ านวน 1 ภาพ) 

เอกสารหมายเลข 2 (ต่อ) 
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ผลที่เกิดกับเด็ก (ตามจุดประสงค์ของกิจกรรม พัฒนาการความสามารถพ้ืนฐาน 4 ด้าน และพัฒนาการ 4 ด้าน)     
 1. ผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์ 
  1.1……………………………………………………….. 
  1.2………………………………………………………… 
 2. พัฒนาการความสามารถพ้ืนฐาน และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
  2.1 ด้านการเรียนรู้/ด้านภาษา/สติปัญญา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….  
  2.2 ด้านสังคม 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
  2.3 ด้านอารมณ์-จิตใจ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
  2.4 ด้านการเคลื่อนไหว/ร่างกาย 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

( 1 กิจกรรม ใช้ 2-3  หน้า กระดาษ A 4) 
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แบบบันทึกผลการประเมินรายงานผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรม   
ค าชี้แจง  สพป. ใช้ส าหรบัประเมินผลและกรอกคะแนน การจัดกิจกรรมการทดลอง  จ านวน 20 กิจกรรม  และสรุปผลสง่ สพฐ. 
ชื่อโรงเรียน .......................................................... สพป. .....................................................  เขต ........ ขอรับการประเมิน รอบท่ี 1   รอบท่ี 2    รอบท่ี 3          

 
รายการประเมิน 

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

1.1  การก าหนดจุดประสงค์สอดคล้องและครอบคลุมกับกิจกรรมที่ท า 
      1 คะแนน = สอดคล้องกับกิจกรรมที่ท า          
      0 คะแนน = ไม่มี/ไม่สอดคล้อง 

                      

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

                     

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

                     

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

                     

คะแนนรวม (100)                      
   เกณฑ์การผ่านการประเมิน 20 กิจกรรม : คะแนนรวม 70 คะแนน ขึ้นไป จึงผ่านการประเมิน (คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ประเมินแต่ละโรงเรียนแล้วสรุปผลเก็บไว้ที่เขต)

เอกสารหมายเลข 3 
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แนวทางการเขียนรายงานการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย  
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

ชื่อโครงงาน  .......................................................................................................................................... 
ผู้จัดท าโครงงาน  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่................... โรงเรียน...........................สพป................................  
ครูที่ปรึกษา  ......................................................................................................................................... 
ระยะเวลาในการจัดท า ............................................................................................................................. ............ 
ที่มาของโครงงาน 
 ............................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... ......................................................... 
สรุปค าถามที่เด็กๆ สงสัยอยากรู้เก่ียวกับเรื่อง..............................................นี้ ได้แก่ 

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

(ไดท้ี่มาของค าถามจากเหตุการณ์ สิ่งต่างๆ รอบตัว หรือจากการจัดกิจกรรมในหน่วยปกติในห้องเรียน ฯลฯ  
 ที่จะน ามาจัดท าโครงงานที่ ซึ่งจะมีหลายค าถามที่เด็กอยากรู้ แล้วเลือกค าถามที่ดี เพ่ือให้เด็กหาค าตอบด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ) 
 

    ค าถามท่ี 1  ........................................................................................................... .......... 
 
ขั้นที่ 1  ตั้งค าถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ    

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

....................................................................................................................................... ....................................... 
(เป็นขั้นที่สรุปจากท่ีมาของโครงงาน  เพ่ือให้เห็นที่มาและการเลือกค าถาม 1 ค าถามของเด็กท่ีน าไปสู่การสืบเสาะ) 
จุดประสงค์ 
………….............................................................................................................................. ..................................... 
.............................................................. .....................................................................................................................  
 
ขั้นที่ 2  รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน  

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

............................................................................................................................. .................................................. 
ขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ  
............................................................................................................................. ..........................................................
................................................................................................................................................................. .............. 
 

เอกสารหมายเลข 4 
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ขั้นที่ 4 สังเกตและบรรยาย 
......................................................................................... ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
ขั้นที่ 5  บันทึกข้อมูล 
............................................................................................................................. ..........................................................
.............................................................................................................................................................................. . 
ขั้นที่ 6  สรุปและอภิปรายผล 
..................................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
ผลการพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัย 
 1. ผลการพัฒนาความสามารถพ้ืนฐาน 4 ด้าน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

    1. 1 ด้านการเรียนรู้  
.................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
                 1.2. ด้านภาษา  
............................................................................................................................. ..........................................................
.............................................................. .................................................................................................................  
                 1.3. ด้านสังคม 
.............................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 

    1.4. ด้านการเคลื่อนไหว 
............................................................................................................................. ..........................................................
...............................................................................................................................................................................  
 
 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 าและสื่อความหมายข้อมูล  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 

 2.8    ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล 
.............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ..............................................................................................................  

ทั้งนี้  ในการท าโครงงาน เด็กต้องหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ จ านวน  2  
วงรอบขึ้นไป  (2 ค าถามข้ึนไป) โดยมีประเด็นที่เป็นค าถามที่เด็กอยากรู้ เริ่มต้นจากเรื่องเดียวกัน และใช้รูปแบบการ
รายงานตามรูปแบบข้างต้น  โดย 1 วงรอบ มีจ านวนหน้า  10-13 หน้า   
  

หมายเหตุ การรายงานอาจใช้รูปแบบที่แตกต่างไปจากแนวทางนี้ แต่ให้มีประเด็นการรายงานครบถ้วนตาม
แนวทางและรายการการตรวจ ประเมินรายงานการท าโครงงาน  
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แนวทางการตรวจและการบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ 
รายงานการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย  

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

ค าชี้แจง  แนวทางการตรวจสอบนี้ส าหรับเขตพ้ืนที่ ใช้คัดกรองโครงงานของโรงเรียนก่อนส่ง สพฐ.  มี 2 ตอน  คือ            
ตอนที่ 1  เป็นโครงงานที่ใช้กระบวนการสืบเสาะหรือไม่ 

  รายงานการท าโครงงานของเด็กปฐมวัยที่ โรงเรียนส่งมาเพ่ือขอรับการประเมินเป็น โครงงานที่ ใช้
กระบวนการสืบเสาะหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วไม่เป็นโครงงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ให้หยุด
ตรวจ/ปรับตก ไม่ต้องส่ง สพฐ. เพ่ือขอรับการประเมิน ถ้าพิจารณาแล้วเป็นโครงงาน ให้ด าเนินการในตอนที่ 2 

เกณฑ์การพิจารณา “ไม่เป็นโครงงานที่ใช้กระบวนการสืบเสาะ”   ให้พิจารณา และใส่  / หน้าข้อความตามสภาพ
ความเป็นจริงที่ตรวจสอบ 

เป็นกิจกรรมทีค่รูเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย วิธีท ากิจกรรม สื่อวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค าตอบไว้ล่วงหน้า 
เป็นกิจกรรมสั้น ๆ ท าการทดลองครั้งเดียวจบ หรือท าวิธีการเดียวจบ หรือเป็นการเปลี่ยนตัวแปร วัสดุ 
หรืออุปกรณ์ จากใบกิจกรรมในกล่องฯ และที่ส่งให้เพ่ิมเติม โดยใช้วิธีการทดลองเหมือนเดิม ไม่มี
การศึกษาหาข้อมูลอื่นเพ่ิมเติม หรือเป็นเพียงการท ากิจกรรมที่แนะน าไว้ตามใบกิจกรรม 
คัดลอกหรือปรับเปลี่ยนโครงงานจากผู้อ่ืน หรือแหล่งอื่น   

 สรุปผลการตรวจสอบ   ใหน้ าผลการพิจารณาใส่ในแบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพโครงงาน 
 
ตอนที่ 2  คุณภาพการจัดท าโครงงานที่ใช้กระบวนการสืบเสาะ 
ค าชี้แจง ให้พิจารณาตรวจสอบโครงงานแล้วท าเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพในแต่ละข้อของโครงงาน  
ตามความเป็นจริง  โดย  
   ข้อ  1  ใช้เกณฑ์ ดังนี้   3=เด็กคิดริเริ่ม/มีความแปลกใหม่    

 2=เด็กคิดริเริ่ม/ไม่มีความแปลกใหม่    
 1= ครูริเริ่มให้ 

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

                              1= เด็กไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติตามครูหรือผู้อื่น 
   ข้อ  9  ใช้เกณฑ์ ดังนี้    3=เด็กได้พัฒนา 4 ทักษะขึ้นไป  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 

ที่ 
 

รายการตรวจสอบ 
ระดับคุณภาพ บันทึก/สะท้อนผล 

การตรวจสอบ 3 2 1 
1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของโครงงาน     

2 ที่มาของค าถามในการท าโครงงาน     

3 การคาดคะเนค าตอบหรือสมมตฐิานที่ 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

4 การออกแบบการสืบเสาะหาความรู้ที่ 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

5 กระบวนการสบืเสาะหาความรูท้ี่ 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

6 การสังเกตและบรรยายสิ่งที่พบที่ 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

7 การบันทึกและน าเสนอผลการสบืเสาะที่ 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

8 การสรุปและอภิปรายผลการสืบเสาะที่ 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

9 เด็กได้พัฒนาความสามารถพื้นฐาน 4 ด้านตาม
โครงการฯ  คือ ด้านการเรียนรู้ ภาษา สงัคม 
และการเคลื่อนไหว 

    

10 เด็กได้พัฒนาทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร ์

    

รวมคะแนน    - 

รวมคะแนนทั้งสิ้น  ผลการตรวจสอบ  ...................... 

หมายเหตุ  ทั้งนี้ในทุกรายการตรวจสอบต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าเด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมจริง เช่น รูปภาพขณะเด็ก
ปฏิบัติกิจกรรม ผลการบันทึกของเด็ก ฯลฯ และสิ่งที่ปฏิบัติสอดคล้องกับค าถามที่เด็กอยากรู้ โดยให้บันทึกร่องรอย 
หลักฐานที่พบลงในช่องบันทึก/สะท้อนผลการตรวจสอบ       
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  คะแนนลงมา  ไม่ต้องส่ง สพฐ. เพ่ือขอรับการประเมิน 
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แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ 

รายงานการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย  
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

ชื่อโรงเรียน.........................................................................สพป. ...................................................  เขต........  
ชื่อโครงงาน....................................................................................................................................... ..................... 
ค าถามที่เด็กอยากรู้ (เลือกค าถามที่มีการจัดกิจกรรม/รายงานผลดีที่สุด)..................................................... ................ 
สรุปผลการตรวจสอบตอนที ่1             ไม่เป็นโครงงาน หยุดตรวจ            เป็นโครงงาน  ท าต่อตอนที่ 2   
ตอนที่ 2   แบบตรวจสอบคุณภาพการจัดท าโครงงานรูปแบบการสืบเสาะ 
              ให้กรอกข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพการจัดท าโครงงาน  ในค าถามที่เด็กอยากรู้ที่ดีที่สุดมา 1 ค าถาม 

ที ่
 

รายการตรวจสอบ ระดับคุณภาพ บันทึก/สะท้อนผล 
การตรวจสอบ 3 2 1 

1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของโครงงาน     

2 ที่มาของค าถามในการท าโครงงาน     

3 การคาดคะเนค าตอบหรือสมมตฐิานที่ 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

4 การออกแบบการสืบเสาะหาความรู้ที่ 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

5 กระบวนการสบืเสาะหาความรูท้ี่ 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

6 การสังเกตและบรรยายสิ่งที่พบที่ 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

7 การบันทึกและน าเสนอผลการสบืเสาะที่ 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

8 การสรุปและอภิปรายผลการสืบเสาะที่ 
สอดคล้องกับค าถาม 

    

9 เดก็ได้พัฒนาความสามารถพื้นฐาน 4 ด้านตาม
โครงการฯ  คือ ด้านการเรียนรู้ ภาษา สงัคม 
และการเคลื่อนไหว 

    

10 เด็กได้พัฒนาทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร ์

    

รวมคะแนน    - 

รวมคะแนนทั้งสิ้น  ผลการตรวจสอบ  ............................... 
   

เอกสารหมายเลข  6 
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ใบปะหน้าการตรวจสอบเอกสารสรุปข้อมูลโรงเรียนขอรับการประเมิน 

เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  ปีการศึกษา 2560 
ส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเครือข่ายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ................................................................ เขต ............. 

โรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทานฯ   จ านวน..........................โรงเรยีน 

      ค าชี้แจง    สพป. สรุปผล และรวบรวมเอกสารที่ผ่านการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา น าส่ง 
                       ส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. ทางพัสดุไปรษณีย์ ภายในวันที่  30 เมษายน 2561 
     เอกสารที่ สพป. ส่ง สพฐ. ประกอบด้วย 

ที ่ รายการ มี หมายเหตุ 

1 ผลการตรวจสอบรายงานการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2560   
 (ตามแบบเอกสารหมายเลข 6) 

 ส่งเอกสาร 

2 แบบสรุปข้อมูลโรงเรียนขอรับการประเมินเพ่ือรับตรา
พระราชทาน ฯ ปีการศึกษา 2560   
(ตามแบบเอกสารหมายเลข 8) พร้อมส าเนาข้อมูลที่เป็นไฟล์ 
word ส่งทางอีเมล preschool_obec@hotmail.com 

 ส่งทั้งเอกสารและส่งทาง
อีเมล เรียงล าดับ แยกตาม
รอบท่ีขอรับการประเมิน 
และเรียงตามรุ่น 

3 รายงานการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 1 เล่ม พร้อมแนบสิ่งต่อไปนี้ไว้ท้ายเล่ม 
   4.1 แบบประเมินขอรับตราฯ (ตามเอกสารหมายเลข 9) 
  4.2  ผลการประเมินออนไลน์ (ผ่าน : 55 % ขึ้นไป) 
  4.3  ส าเนาเกียรติบัตรผ่านการอบรมขั้นที่ 1 และ 2  (สีม่วง)  
(ตามเอกสารหมายเลข 10) 
   4.4  แผ่น CD ส าเนาข้อมูลรายงานผลการท าโครงงานฯ 

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

  เข้าเล่มให้เรียบร้อย 

 
                                                    ลงชื่อ ..............................................ผู้รายงานผล 

                                                          (.......................................................................) 
                                                                   ศกึษานิเทศก์ / ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) 
                                                              เบอร์โทรศัพท์..................................................... 

เอกสารหมายเลข  7 
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แบบสรุปข้อมูลโรงเรียนขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  ปีการศึกษา 2560 
สพป..............................................................เขต............. 

โรงเรียนที่ขอรับการประเมินครั้งที่ 1 จ านวน............โรงเรียน ครั้งที่ 2 จ านวน................โรงเรียน รอบที่ 3 จ านวน................โรงเรียน รวมจ านวน................โรงเรียน 

ที ่ รายชื่อโรงเรียน รุ่นที ่

สถานะขอรับการ
ประเมิน 

ผลคะแนน
ออนไลน ์

(ผ่าน 55 % 
ขั้นไป) 

คะแนนประเมิน 
20 กิจกรรม 

(ผ่าน 70 คะแนน
ขึ้นไป) 

ช่ือโครงงาน 
(ท่ีตรงกับท่ีกรอกในระบบออนไลน์ และ 

รายงานโครงงานท่ีส่งประเมิน) 
 

ผลการตรวจสอบ
โครงงาน 

(ระดับคุณภาพ 
ที่ได)้ 

รอบ
ที่ 1 

รอบ
ที่ 2 

รอบ
ที่ 3 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

   หมายเหตุ  เรียงล าดับ แยกตามรอบที่ขอรับการประเมิน และเรียงตามรุ่น และส่งข้อมูลฉบับน้ีทาง E-mail :  preschool_obec@hotmail.com 

เอกสารหมายเลข 8 
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ตัวอย่าง : สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.littlescientistshouse.com   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 9 
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วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ  

  ไปที่ PAGE LAUOUT  
เลือก SIZE  » More Paper Sizes » Paper  
เลือก Paper Size เป็น Custom Size  
ตั้งค่า Width 17 cm  

        Height 22.5 cm   
                  **หมายเหตุ : การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องปริ้นของแต่ละเครื่องอาจคลาดเคลื่อน ต่างกันบ้างเล็กน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 10 
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สรุปเอกสารส าคัญประกอบการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ปีการศึกษา 2560 
ส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกสาร
หมายเลข 

ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

1   ใบปะหน้าเอกสารของโรงเรยีน เพือ่ขอรับการประเมิน 
รับตรา พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
ประเทศไทย” ปีการศึกษา  2560   

โรงเรียนใช้ส าหรับปะหน้าเอกสาร และใช้ตรวจสอบ
เอกสารทีส่่ง สพป. 

2 รายงานสรุปผลการจดักิจกรรม 20 กิจกรรม โรงเรียนใช้เป็นแนวทางการจัดท ารายงานผลการจดั
กิจกรรม 20 กิจกรรม 

3 แบบบันทึกผลการประเมินรายงานผลการจัดกิจกรรม  
20 กิจกรรม 

สพป.ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินและเป็นแบบบันทึกผล
การประเมิน 20 กิจกรรม และเกบ็ไว้ท่ี สพป. 

4 แนวทางการเขียนรายงานการท าโครงงานโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัยตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 

โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการเขยีนรายงานการท า
โครงงานของเด็กปฐมวัย 

5 แนวทางการตรวจและการบันทึกผลการตรวจสอบรายงาน
การท าโครงงานของเด็กปฐมวยั 

สพป.ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงงานก่อน 
ส่งประเมินระดับ สพฐ. 

6 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคณุภาพของรายงานการท า
โครงงานของเด็กปฐมวัย 

สพป.ใช้บันทึกผลการตรวจสอบโครงงานและรวบรวม
ผลส่ง สพฐ. 

7 ใบปะหน้าเอกสารสรุปข้อมูลโรงเรยีนขอรับการประเมินเพื่อ
รับตราพระราชทาน  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย”  ปีการศึกษา 2560 

สพป.ใช้ปะหน้าเอกสาร และใช้ในการตรวจสอบ
เอกสารทีส่่ง สพฐ. 

8 แบบสรุปข้อมลูโรงเรียนขอรบัการประเมินเพื่อรับตรา 
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  
ปีการศึกษา 2560 

สพป.ใช้ส าหรับกรอกข้อมูลสรุปผลโรงเรียนท่ีขอรับ
การประเมินเพื่อรบัตราฯ  และส่ง สพฐ.  พร้อมส่ง

ข้อมูลทาง preschool_obec@hotmail.com 

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

แบบส าหรับใหโ้รงเรียนท่ีขอรับการประเมินเพื่อรับ
ตรากรอกข้อมลู และ สพป.รวบรวมส่ง สพฐ.     
(แนบไว้ท้ายเลม่โครงงาน) 

10 เกียรติบตัรผ่านการอบรม ข้ันท่ี 1 และขั้นที่ 2  
(สีม่วง) 

สพป.ใช้ส าหรับมอบให้ครผูู้สอนทีผ่่านการอบรมขั้นท่ี 
1 และขั้นที่ 2 (แนบไว้ท้ายเล่มโครงงาน) 

 


