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รายละเอียด หลักเกณฑ์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระดับประถมศึกษา
*****************************

1. กติกา ข้อกาหนดของการประกวด
1.1 ประเภทการประกวด
สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เท่านั้น เป็นการประกวดประเภททีม ทีมละ 3 คน
1.2 การสมัคร
1.2.1 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด
- เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา
- สมัครเป็นทีมๆ ละ 3 คน
1.2.2 จ้านวนที่รับสมัคร ส่งผลงานได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 ชิ้น
1.2.3 สมัครทางระบบออนไลน์ ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภาค
ที่ครอบคลุมจังหวัดของโรงเรียนที่สมัคร
1.2.4 สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัคร
1. ภาคเหนือตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ภาคเหนือตอนล่าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ภาคตะวันออก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

5. ภาคใต้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

(ศูนย์ภาคจะประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดให้ทราบ การสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek)

คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน

37

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1.2.5 วิธีการสมัคร
1. สมัครทางระบบออนไลน์ ที่ www.scisoc.or.th/sciweek
2. จัดเตรียมรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ (ยังไม่ต้องส่งชิ้นงานจริง) เช่น
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ส่วนประกอบ การทางาน การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐ์นั้นๆ พอเป็นสังเขป พร้อมทั้งส่งภาพถ่ายหรือแบบรูป หรือภาพร่างให้เห็น
รูปร่าง ทรวดทรง สัดส่วน เพียงพอที่จะเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้
1.2.6 วิธีการส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่งประดิษฐ์
- ให้ส่งทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองว่า ส่งเอกสารรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ฯ)
ทั้งนี้คณะกรรมการจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
1.3 ข้อก้าหนดและเงื่อนไขการส่งผลงาน
1.3.1 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
1.3.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3.3 ไม่จากัดประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์
1.3.4 แต่ละโรงเรียนส่งผลงานได้ไม่เกิน 1ชิ้น
1.4 วิธีการด้าเนินงาน จัดการประกวดเป็น 2 รอบ
1.4.1 รอบคัดเลือก ภายหลังการแจ้งความจานงเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์แล้ว
ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องจัดส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฉบับสมบูรณ์(ยังไม่
ต้องส่งชิ้นงานจริง) มายังคณะกรรมการพิจารณารอบคัดเลือกที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ ของศูนย์
ภาคที่จัดกิจกรรมภายในกาหนดเวลา และคณะกรรมการจะคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ที่มีคะแนน
ประเมินตามเกณฑ์ เข้าสู่การพิจารณาในรอบตัดสิน
1.4.2 รอบตัดสิน คณะกรรมการพิจารณาจากชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ และเอกสาร
รายละเอียดผลงานสิ่งประดิษฐ์ฉบับสมบูรณ์ การจัดแสดง การนาเสนอและตอบข้อซักถาม
แล้วพิจารณาตัดสินสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 2 3 และรางวัล ชมเชย 2 รางวัล
1.5 คณะกรรมการตัดสิน
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ของศูนย์ การจัดกิจกรรม และกรรมการร่วมจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย
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2. เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากผลงานและสัมภาษณ์นักเรียนตามเกณฑ์ดังนี้
2.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ (หาง่าย ประหยัด คุ้มค่า และราคาถูก)
2.3 เทคนิคการผลิต (ขนาด องค์ประกอบ ความชัดเจน ความสวยงาม ความคงทน
ความสอดคล้องของภาพและเสียง)
2.4 ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
3. รางวัลสาหรับผู้ชนะ
ระดับประถมศึกษา ทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รบั เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 2 รางวัล จะได้รับของที่ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
4. แผนการดาเนินกิจกรรม
วันเวลาขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมของแต่ละศูนย์ภาค
................ รับสมัคร
................ ผู้สมัครตรวจสอบผลการสมัคร(ศูนย์ภาคที่จัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบ)
................ ผู้สมัครส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฉบับสมบูรณ์ตาม
แบบฟอร์ม
................ วันสุดท้ายของการส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฉบับสมบูรณ์
................ ประกาศตอบรับเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้สมัครนาส่ง
................ ประกาศชื่อทีมโรงเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือก
................ ทุกทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสินจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และประกวดรอบ
ตัดสิน และนาเสนอสิ่งประดิษฐ์ดว้ ยวาจาและตอบคาถามของคณะกรรรมการ
................ ประกาศผลผู้ชนะการประกวด
*** แผนการด้าเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอความกรุณาผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
โปรดติดตามก้าหนดการของแต่ละศูนย์ภาค
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ใบสมัครเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
ระดับประถมศึกษา

*****************************
1. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ............................................................................................................................................
2. รายละเอียดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ...........................................................................................................สังกัด....................
ที่อยู่.......................................................................... ตาบล/แขวง............................................................
อาเภอ/เขต................................................. จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์ ................................................................. โทรสาร..................................................................
3. ข้อมูลนักเรียนผูส้ มัคร
3.1 ชื่อ – สกุล ................................................................................. วันเกิด ............................................
เลขที่บัตรประชาชน ................................................................ ชั้นประถมศึกษาปีที่ .......................
โทรศัพท์ ...................................................... E-mail .......................................................................
3.2 ชื่อ – สกุล .................................................................................. วันเกิด ...........................................
เลขที่บัตรประชาชน ................................................................ ชั้นประถมศึกษาปีที่ .......................
โทรศัพท์ ...................................................... E-mail .......................................................................
3.3 ชื่อ – สกุล ................................................................................ วันเกิด .............................................
เลขที่บัตรประชาชน ................................................................. ชั้นประถมศึกษาปี..........................
โทรศัพท์ ....................................................... E-mail ......................................................................
4. อาจารย์ที่ปรึกษา..........................................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................. E-mail ......................................................................
โรงเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนที่ส่งผลงาน ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้
และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ ประการ และขอรับรองว่าโครงงานที่ส่งประกวดนี้เป็น
ผลงานที่คิดขึ้นใหม่/พัฒนาต่อยอดโดยได้ระบุรายละเอียดให้ทราบอย่างชัดเจน มิได้คัดลอก เลียนแบบ ไม่
ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนจากผลงานของผู้อื่น และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น
เด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง
สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเงื่อนไขทุกกรณี
ลงชื่อผู้สมัคร 1. ....................................................................
(.......................................................................) ตัวบรรจง
2. ....................................................................
(.......................................................................) ตัวบรรจง
3. ....................................................................
(.......................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา .........................................................................
(......................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามผู้บริหารสถานศึกษา .......................................................................
พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี) (......................................................................) ตัวบรรจง
วันที่ ............ เดือน .................. พ.ศ. ..........
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