การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระดับประถมศึกษา
*****************************

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สําคัญของการศึกษาทุกระดับที่จะนําไปสูการพัฒนากําลังคน
ของประเทศในอนาคต ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และการประกอบอาชีพ ฯลฯ ใหมีความเจริญรุงเรืองและมี
ความกาวหนาทัดเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งจะเห็นไดวาการพัฒนาดานตางๆ เหลานี้จะตองอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพื้นฐาน
ทั้งสิ้น ดังนั้นในปจจุบันรัฐบาลจึงใหการสนับสนุนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรเปนสําคัญโดยสงเสริมใหโรงเรียนมีการสอน
วิท ยาศาสตร โดยการสื บ เสาะหาความรู ด ว ยตนเอง สามารถคิ ด วิ เ คราะห แ ละทดลองปฏิ บั ติ อ ย า งมีเ หตุ ผ ลด ว ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค ทําใหนักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรดีขึ้น สนใจเรียนวิทยาศาสตร และนําความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนใหรักวิทยาศาสตรและเรียนวิทยาศาสตรอยางสนุก จึง
สมควรจัดใหมีการประกวดสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกระตุนใหนักเรียนรูจักคิดคนควาและผลิตสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อใหเกิดความรวมมือในการทํางานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมสมาชิกนักประดิษฐ
2.3 เพื่อสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค ความมีเหตุผลและใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา
3. เป้าหมาย
3.1 ดานปริมาณ นักเรียนชั้น ป.5 – ป.6 ในเขตการศึกษากรุงเทพมหานครและเขตการศึกษาสวนภูมิภาคทั่วประเทศ สงผลงาน
สิ่งประดิษฐประเภททีมไมเกิน 3 คน เขารวมประกวดไมต่ํากวา 200 ชิ้น
3.2 ดานคุณภาพ ไดผลงานสิ่งประดิษฐตามความคิดริเริ่มสรางสรรคทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตามเกณฑที่
กําหนดใหและนักเรียนที่เขารวมโครงการจะมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. ระยะเวลาดําเนินการ
4.1 เตรียมการระหวางเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม
4.2 การดําเนินการประกวด
4.2.1 รอบคัดเลือก
4.2.2 รอบชิงชนะเลิศ ตัดสินเดือนสิงหาคม
4.2.3 จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ชนะการประกวดในงานสัปดาหวิทยาศาสตร
5. แนวทางการดําเนินการ
5.1 นิยามสิ่งประดิษฐ
5.1.1 ความหมายสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร หมายถึง การพัฒนา การปรับปรุงหรือ การทําขึ้นใหมที่มีปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรม เชน
อุปกรณ เครื่องมือใชสอย สิ่งของเครื่องใช เครื่องจักรกลเพื่อใหเกิดประโยชน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกในการใช
ลดตนทุนหรือลดงาน เปนตน
5.1.2 ความแตกตางระหวางโครงงานวิทยาศาสตรกับสิ่งประดิษฐ
โครงงานวิทยาศาสตร ตองแสดงถึงการดําเนินตามขั้นตอน กระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ การตั้งสมมุติฐาน การ
วางแผน ออกแบบการทดลอง การทดลอง การเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล การสรุปผล โครงงานวิทยาศาสตรจะตองมีรายงาน
ซึ่งประกอบดวย ขอมูลดังกลาวขางตน มีทฤษฎีทางวิชาการสนับสนุน ไมจําเปนตองมีผลงานที่เปนรูปธรรมจับตองไดมาจัด
แสดง
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สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
เป น การใช ทั ก ษะฝ มื อ ความชํ า นาญ ไม จํ า เป น ต อ งมี ร ายงาน แต ต อ งแสดงให เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพการทําผลงานของสิ่งประดิษฐขึ้นอยางเปนรูปธรรม อาจมีเอกสาร การออกแบบ แนวคิดประกอบ เพิ่มความ
เขาใจดวยก็ได
โครงงาน
1. เริ่มจากหาสมมุติฐาน สาเหตุ วัตถุประสงค
2. ดําเนินการตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3. ผลงาน เปนรายงานทางวิชาการ และ / หรือผลิตภัณฑ
4. มีขอมูลทางวิชาการ ทฤษฎีสนับสนุน

สิ่งประดิษฐ
1. เริ่มจากการคิดที่จะคิด พัฒนา ปรับปรุงสิ่งที่มีอยู หรือสรางสรรคใชใหม
2. ใชทักษะ ฝมอื
3. ผลงานเปนผลิตภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ เปนรูปธรรม
4. ไมจําเปนตองแสดงขอมูลทางวิชาการสนับสนุนก็ได

5.2 หลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ
5.2.1 การทําสรางหรือผลิตอุปกรณ เครื่องใชสอย เครื่องจักรกล อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทํามาจากวัสดุใด ๆ ก็ได
5.2.2 ตองไมมีชื่อหรือรูปลักษณ ที่ขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา สังคมหรือองคกรใด ๆ ซึ่งจะมี
ผลกระทบในทางที่เสื่อมเสีย
5.3 ขั้นเตรียมงาน
5.3.1 จัดทําโครงการเสนอขอรับอนุมัติจากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ
5.3.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด
5.3.3 สงหนังสือเชิญหนวยงานตางๆ ทุกสังกัดใหนักเรียนสงผลงานสิ่งประดิษฐเขาประกวด
5.3.4 ติดตอกรรมการผูตัดสินพรอมทําหนังสือเชิญถึงตนสังกัด
5.4 ขั้นดําเนินงาน
5.4.1 ประชุมเจาหนาที่ดําเนินการประกวด เตรียมพิธีการ ฯลฯ
5.4.2 ประชุมคณะกรรมการผูตัดสินเพื่อพิจารณาเกณฑการตัดสิน
5.4.3 ดําเนินการประกวดและประกาศผล
5.4.4 นักเรียนที่ชนะการประกวดรับรางวัลและเกียรติบัตรในวันปดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
5.4.5 จัดนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐที่ชนะการประกวดในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
6. งบประมาณ
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ
7. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภาค
1 ภาคเหนือตอนบน
2 ภาคเหนือตอนลาง
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ภาคตะวันออก
5 ภาคใต
6 ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร และองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)

8. การติดตามประเมินผล
8.1 สังเกตการรวมกิจกรรมของนักเรียน
8.2 ติดตามจากแบบสอบถามผูเขาชมนิทรรศการงานสัปดาหวิทยาศาสตรฯ
8.3 สรุปผลการประเมินและรายงานผล
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ มากขึ้น
9.2 นักเรียนมีประสบการณในการคิดแกปญหาดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมากขึ้น
9.3 นักเรียนสามารถสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น

*****************************

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

1. กติกา ข้อกําหนดของการประกวด
1.1 ประเภทการประกวด
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เทานั้น เปนการประกวดประเภททีม ทีมละ 3 คน
1.2 การสมัคร
1.2.1 คุณสมบัติผูเขารวมการประกวด
- เปนนักเรียนระดับประถมศึกษา
- สมัครเปนทีมๆ ละ 3 คน
1.2.2 จํานวนที่รับสมัคร สงผลงานไดโรงเรียนละไมเกิน 3 ชิ้น
1.2.3 สมัครทางระบบออนไลน ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนยภาค ที่ครอบคลุมจังหวัดของโรงเรียนที่สมัคร
1.2.4 สถานที่ติดตอสอบถามและรับสมัคร

1. ภาคเหนือตอนบน
2. ภาคเหนือตอนลาง
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคตะวันออก
5. ภาคใต
6. ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)

(ศูนยภาคจะประชาสัมพันธและแจงรายละเอียดใหทราบ การสมัครผานทาง www.scisoc.or.th/sciweek)
1.2.5 วิธีการสมัคร
1. สมัครทางระบบออนไลน ที่ www.scisoc.or.th/sciweek
2. จัดเตรียมรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ (ยังไมตองสงชิ้นงานจริง) เชน ชื่อสิ่งประดิษฐ สวนประกอบ การทํางาน การใช
ประโยชน ฯลฯ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐนั้นๆ พอเปนสังเขป พรอมทั้งสงภาพถายหรือแบบรูป หรือภาพรางใหเห็นรูปราง
ทรวดทรง สัดสวน เพียงพอที่จะเปนขอมูลใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได

1.2.6 วิธีการสงเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่งประดิษฐ
- ใหสงทางไปรษณีย (วงเล็บมุมซองวา สงเอกสารรายละเอียดสิ่งประดิษฐฯ) ทั้งนี้คณะกรรมการจะถือวันประทับตรา
ไปรษณียเปนสําคัญ
1.3 ขอกําหนดและเงื่อนไขการสงผลงาน
1.3.1 เปนผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
1.3.2 เปนผลงานสิ่งประดิษฐดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.3.3 ไมจํากัดประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ
1.3.4 แตละโรงเรียนสงผลงานไดไมเกิน 3 ชิ้น

4

คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1.4 วิธีการดําเนินงาน จัดการประกวดเปน 2 รอบ
1.4.1 รอบคั ดเลื อ ก ภายหลั งการแจ งความจํานงเข าร วมประกวดสิ่ งประดิษ ฐ แล ว ที ม ผูเข าแข งขั นตองจัดส งเอกสาร
รายละเอียดของผลงานสิ่งประดิษฐฉบับสมบูรณ(ยังไมตองสงชิ้นงานจริง) มายังคณะกรรมการพิจารณารอบคัดเลือกที่คณะวิทยาศาสตร
ฯ ของศูนยภาคที่จัดกิจกรรมภายในกําหนดเวลา และคณะกรรมการจะคัดเลือกสิ่งประดิษฐที่มีคะแนนประเมินตามเกณฑ เขาสูการ
พิจารณาในรอบตัดสิน
1.4.2 รอบตัดสิน คณะกรรมการพิจารณาจากชิ้นงานสิ่งประดิษฐ และเอกสารรายละเอียดผลงานสิ่งประดิษฐฉบับสมบูรณ
การจัดแสดง การนําเสนอและตอบขอซักถาม แลวพิจารณาตัดสินสิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลที่ 1 2 3 และรางวัล ชมเชย 2 รางวัล
1.5 คณะกรรมการตัดสิน
คณาจารยคณะวิทยาศาสตรของศูนยการจัดกิจกรรม และกรรมการรวมจากภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากผลงานและสัมภาษณ์นักเรียนตามเกณฑ์ดังนี้
2.1 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.2 ความเหมาะสมในการเลือกใชวัสดุ (หางาย ประหยัด คุมคา และราคาถูก)
2.3 เทคนิคการผลิต (ขนาด องคประกอบ ความชัดเจน ความสวยงาม ความคงทน
ความสอดคลองของภาพและเสียง)
2.4 ประโยชนของสิ่งประดิษฐ
3. รางวัลสําหรับผู้ชนะ
ระดับประถมศึกษา ทีมที่ชนะการแขงขัน จะไดรับรางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1
ไดรับเงินรางวัล 4,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ไดรบั เงินรางวัล 2,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 2 รางวัล จะไดรับของที่ระลึก พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
4. แผนการดําเนินกิจกรรม
วันเวลาขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมของแตละศูนยภาค
................ รับสมัคร
................ ผูสมัครตรวจสอบผลการสมัคร(ศูนยภาคที่จัดกิจกรรมจะแจงใหทราบ)
................. ผูสมัครสงเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่งประดิษฐฉบับสมบูรณตาม แบบฟอรม
................. วันสุดทายของการสงเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่งประดิษฐฉบับสมบูรณ
................. ประกาศตอบรับเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่งประดิษฐที่ผูสมัครนําสง
................ ประกาศชื่อทีมโรงเรียนที่ผานรอบคัดเลือก
................. ทุกทีมที่ผานรอบคัดเลือกเขาสูรอบตัดสินจัดแสดงสิ่งประดิษฐและประกวดรอบตัดสิน และนําเสนอสิ่งประดิษฐดวย
วาจาและตอบคําถามของคณะกรรรมการ
................ ประกาศผลผูชนะการประกวด

*** แผนการดําเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขอความกรุณาผูสงผลงานเขาประกวด โปรดติดตามกําหนดการของแตละศูนยภาค
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สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระดับประถมศึกษา
*****************************
1. ชื่อสิ่งประดิษฐ ……………………………………………………………………………………………………………………..……………...……..…..…..
2. รายละเอียดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา.................................................................................................................................................................สังกัด..................................................
ที่อยู. .....................................................................................................ตําบล/แขวง...................................................................................................................
อําเภอ/เขต............................................................................................จังหวัด................................................................รหัสไปรษณีย.....................................
โทรศัพท ..................................................................................................................โทรสาร…………………………............................................................
3. ขอมูลนักเรียนผูสมัคร
3.1 ชื่อ – สกุล ..….………………………………………………………………………………...….……………… วันเกิด ..….…………………..………
เลขที่บัตรประชาชน ………………………………………………….…….……………………………..…ชั้นประถมศึกษาปที่ ….………..…............
โทรศัพท ….……………………………….……..…….………. E-mail ……………………………………………….……………………………….
3.2 ชื่อ – สกุล ..….………………….………………………………………………………………………………… วันเกิด ..….…………..……………..
เลขที่บัตรประชาชน ……………………….….………………………...…………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ …………..………..…
โทรศัพท ….…………..……………………………………….. E-mail ………………......………………………………….………………………..
3.3 ชื่อ – สกุล ..….………………………………….…………..……วันเกิด ..……...………………………………………………………………………
เลขที่บัตรประชาชน ……………………………………………………………………….….…………….ชั้นประถมศึกษาปที่ ……….....................
โทรศัพท ….……………..……………………………………. E-mail ……………………………….………..…………………………………….
4. อาจารยที่ปรึกษา…………….....……………….……………………………………………………………………………………………….…......………
โทรศัพท ….……………………….……………….……………….E-mail ……………………….…………….……….…….…………………..
โรงเรียนอาจารยที่ปรึกษาและนักเรียนที่สงผลงาน ไดทราบถึงหลักเกณฑในการประกวดครั้งนี้และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวทุกประการ
ประการ และขอรับรองวาโครงงานที่สงประกวดนี้เปนผลงานที่คิดขึ้นใหม/พัฒนาตอยอดโดยไดระบุรายละเอียดใหทราบอยางชัดเจน มิไดคัดลอก เลียนแบบ
ไมวาทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวนจากผลงานของผูอื่น และยอมรับวาผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด ไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อผูสมัคร

1. .……...............…………………………...
(………………………………….…………) ตัวบรรจง
2. .……...............…………………………...
(.......……………….………………………..) ตัวบรรจง
3. .……...............…………………………...
(…………………………….………………) ตัวบรรจง
ลงนามอาจารยที่ปรึกษา
.......................................................................
(......................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามผูบริหารสถานศึกษา
.......................................................................
พรอม ตราประทับสถานศึกษา (ถามี) (......................................................................) ตัวบรรจง
วันที่ ……. เดือน ….…….. พ.ศ……….
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