
สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

                                                         คู่มือกิจกรรมวทิยาศาสตร์สาํหรับเยาวชน  >> 67 

 
การประกวดสิง่ประดษิฐและนวตักรรมนกัวทิยาศาสตรนอย   

ระดับประถมศกึษา 

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาต ิ

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 การจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา  เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัของการศึกษาทุก

ระดบัท่ีจะนาํไปสู่การพฒันากาํลงัคนของประเทศในอนาคต  ทั้งดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  

การปกครอง และการประกอบอาชีพ  ฯลฯ  ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความกา้วหนา้ทดัเทียม

กับนานาประเทศ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการพฒันาด้านต่างๆ  เหล่าน้ีจะตอ้งอาศัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานทั้งส้ิน ดงันั้นในปัจจุบนัรัฐบาลจึงใหก้ารสนบัสนุนการพฒันากาํลงัคนดา้น

วิทยาศาสตร์เป็นสําคญั  โดยส่งเสริมให้โรงเรียนมีการสอนวิทยาศาสตร์  โดยการสืบเสาะหา

ความรู้ดว้ยตนเอง  สามารถคิด  วิเคราะห์และทดลองปฏิบตัิอยา่งมีเหตุผลดว้ยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   ทาํให้นกัเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ดีข้ึน 

สนใจเรียนวิทยาศาสตร์  และนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ ดงันั้น  เพือ่เป็นการ

ส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนใหรั้กวทิยาศาสตร์และเรียนวิทยาศาสตร์อยา่งสนุก  จึงสมควรจดั

ให้มีการประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในงาน

สปัดาห์วทิยาศาสตร์  ประจาํปีดว้ย 

2.   วัตถุประสงค 

1. เพื่อกระตุ ้นให้นักเรียนรู้จักคิดค้นควา้และผลิตส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลย ี และส่ิงแวดลอ้ม       ขั้นพ้ืนฐาน 
2. เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการทาํงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มสมาชิก

นกัประดิษฐ ์                      
3. เพ่ือส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความมีเหตผุลและใชท้กัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ในการ แกปั้ญหา 

3.   เปาหมาย 

1. ดา้นปริมาณ 
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- นกัเรียนชั้น ป.5 – 6 ในเขตการศึกษากรุงเทพมหานครและเขตการศึกษา 

- ส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ  ส่งผลงานส่ิงประดิษฐป์ระเภททีมไม่เกิน (3 คน)   

- เขา้ร่วมประกวดไม่ตํ่ากวา่  200 ช้ิน 

2. ดา้นคุณภาพ 
- ไดผ้ลงานส่ิงประดิษฐต์ามความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างดา้นวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม  ตามเกณฑท่ี์กาํหนดให้และนักเรียนท่ีเขา้

ร่วมโครงการจะมีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4.    ระยะเวลาดาํเนนิการ 

1. เตรียมการ  ระหวา่ง   ..........  พฤษภาคม – ..........  สิงหาคม  ......... 
2. การดาํเนินการประกวด 

2.1 รอบคดัเลือก ตดัสินวนัท่ี  ........  สิงหาคม  …….. 
2.2 รอบชิงชนะเลิศ ตดัสินวนัท่ี  ............. สิงหาคม  ………. 
2.3 จัดนิทรรศการแสดงผลงานที ่ชนะการประกวดในงานสัปดาห์

วทิยาศาสตร์  

5.    แนวทางการดาํเนนิการ 

 5.1  นิยามส่ิงประดษิฐ์ 

         1.)  ความหมายส่ิงประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์   

         ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง  การพฒันา  การปรับปรุงหรือ การทาํ

ข้ึนใหม่  ที่มีปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม  เช่น  อุปกรณ์  เคร่ืองมือใช้สอย  ส่ิงของเคร่ืองใช ้ 

เคร่ืองจกัรกล  เพื่อให้เกิดประโยชน์  เพ่ิมประสิทธิภาพ  เพิ่มความสะดวกในการใช ้ ลดตน้ทุน

หรือลดงาน  เป็นตน้ 

        2.)  ความแตกต่างระหว่างโครงงานวทิยาศาสตร์กบัส่ิงประดษิฐ์ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องแสดงถึงการดําเนินตามขั้นตอน  กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  คือการตั้งสมมุติฐาน  การวางแผน  ออกแบบการทดลอง  การทดลอง  การเก็บ

ขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูล  การสรุปผล  โครงงานทางวทิยาศาสตร์จะตอ้งมีรายงานซ่ึงประกอบดว้ย   
ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ มีทฤษฎีทางวชิาการสนบัสนุน ไม่จาํเป็นตอ้งมีผลงานท่ีเป็นรูปธรรมจบัตอ้ง

ไดม้าจดัแสดง         
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 ส่ิงประดษิฐ์ เป็นการใชท้กัษะฝีมือความชาํนาญ ไม่จาํเป็นตอ้งมีรายงาน  แต่ตอ้งแสดงให้

เห็นถึงคุณภาพ  ประสิทธิภาพการทาํผลงานของส่ิงประดิษฐข้ึ์น  อยา่งเป็นรูปธรรม  อาจมีเอกสาร  

การออกแบบ  แนวคิดประกอบ  เพ่ิมความเขา้ใจเพ่ิมดว้ยก็ได ้
โครงงาน ส่ิงประดิษฐ ์

1. เร่ิมจากหาสมมุติฐาน  สาเหตุ  วตัถุประสงค ์

 

2. ดาํเนินการตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

3. ผลงาน  เป็นรายงานทางวชิาการ และ / หรือ 

ผลิตภณัฑ ์

4. มีขอ้มลูทางวชิาการ  ทฤษฎีสนบัสนุน 

1. เร่ิมจากการคิดท่ีจะคิด  พฒันา  ปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยู ่

หรือสร้างสรรคใ์ชใ้หม่ 

2. ใชท้กัษะ  ฝีมือ 

3. ผลงานเป็นผลิตภณัฑ ์ อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  ฯลฯ  เป็น

รูปธรรม 

4. ไม่จาํเป็นตอ้งแสดงขอ้มลูทางวชิาการสนบัสนุนก็ได ้
  

 5.2  หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัส่ิงประดษิฐ์ 
-  การทาํสร้างหรือผลิตอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้อย เคร่ืองจกัรกล  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ทาํ

มาจากวสัดุใด ๆ  ก็ได ้
- ตอ้งไม่มีช่ือหรือรูปลกัษณ์ ท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ศาสนา 

สงัคมหรือองคก์รใด ๆ ซ่ึงจะมีผลกระทบในทางท่ีเส่ือมเสีย 
 5.3  ขั้นเตรียมงาน 

1. จดัทาํโครงการเสนอขอรับอนุมติัจากสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการประกวด 
3. ส่งหนงัสือเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ  ทุกสังกดัให้นกัเรียนส่งผลงานส่ิงประดิษฐ ์       

เขา้ประกวด                        
4. ติดต่อกรรมการผูต้ดัสินพร้อมทาํหนงัสือเชิญถึงตน้สงักดั 

 5.4  ขั้นดาํเนินงาน 
1. ประชุมเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการประกวด  เตรียมพิธีการ ฯลฯ 
2. ประชุมคณะกรรมการผูต้ดัสินเพ่ือพิจารณาเกณฑก์ารตดัสิน 
3. ดาํเนินการประกวดและประกาศผล 
4. นักเรียนที่ชนะการประกวดรับรางวลัและเกียรติบัตรในวนัปิดงานสัปดาห์

วทิยาศาสตร์แห่งชาติ   
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5. จัดนิทรรศการแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์ที่ชนะการประกวดในงานสัปดาห์

วทิยาศาสตร์แห่งชาติ   

6.    งบประมาณ 

งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ

สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

7.    ผูรบัผดิชอบ 6 ศูนยภาค 

 1   ภาคเหนือตอนบน คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หรือ  

    มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 2  ภาคเหนือตอนล่าง คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 
 3  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 4  ภาคตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 
 5  ภาคใต ้  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 6  ภาคกลาง  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั 

    ธรรมศาสตร์ และองคก์ารพิพธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 

    แห่งชาติ (อพวช.)  

8.    การตดิตามประเมินผล 

1. สงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 
2. ติดตามจากแบบสอบถามผูเ้ขา้ชมนิทรรศการงานสปัดาห์วทิยาศาสตร์ฯ 
3. สรุปผลการประเมินและรายงานผล 

9.   ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเ รียนมีความสนใจติดตามความเคลื ่อนไหวทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยใีหม่ๆ  มากข้ึน 
2. นักเ รียนมีประสบการณ์ในการคิดแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์มากข้ึน 
3. นกัเรียนสามารถสร้างส่ิงประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

 
***************************** 
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รายละเอยีด หลกัเกณฑ ประกวดสิง่ประดษิฐและนวตักรรมนกัวทิยาศาสตรนอย 

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาต ิ

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

1. กตกิา ขอกําหนดของการแขงขัน 

 1.1 ประเภทการแข่งขัน 

  สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา เท่านั้น เป็นการแข่งขนัประเภททีม ทีมละ 3 คน   

 1.2  การสมคัร 

   1.2.1 คุณสมบัตผู้ิเข้าร่วมการแข่งขนั 

  - เป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษา    

                               - สมคัรเป็นทีมๆ ละ 3 คน 

    1.2.2 จาํนวนที่รับสมคัร    ส่งผลงานไดโ้รงเรียนละ ไม่เกิน 3 ช้ิน                        

                        1.2.3 สถานทีต่ดิต่อสอบถามและรับสมคัร  

 1.  ภาคเหนือตอนบน คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หรือ  

    มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 2.  ภาคเหนือตอนล่าง คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 

 3.  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

    มหาวทิยาลยัมหาสารคาม และมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 4.  ภาคตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 

 5.  ภาคใต ้ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

    มหาวทิยาลยัทกัษิณ และสาํนกัวชิาวทิยาศาสตร์  

    มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 6.  ภาคกลาง        คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หาวทิยาลยั 

   ธรรมศาสตร์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

   แห่งชาติ (อพวช.)                                                                                                                

   (ศูนย์ภาคจะประชาสัมพนัธ์และแจ้งรายละเอยีดให้ทราบ)    
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  1.2.4 วธีิการสมคัร 

         1. กรอกใบสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม           
  2. จดัเตรียมรายละเอียดของส่ิงประดิษฐ์ (ยงัไม่ตอ้งส่งช้ินงานจริง) เช่น ช่ือ

ส่ิงประดิษฐ์  ส่วนประกอบ  การทํางาน  การใช้ประโยชน์  ฯลฯ ซ่ึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่ิงประดิษฐ์นั้นๆ พอเป็นสังเขป พร้อมทั้งส่งภาพถ่ายหรือแบบรูป หรือภาพร่างให้เห็นรูปร่าง 

ทรวดทรง สดัส่วน  เพียงพอท่ีจะเป็นขอ้มูลใหค้ณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกได ้
            1.2.5 วธีิการส่งเอกสารรายละเอยีดของผลงานส่ิงประดษิฐ์ 
                             -  ให้ส่งทางไปรษณีย์  (วงเลบ็มุมซองวา่ ส่งเอกสารรายละเอียดส่ิงประดิษฐ์ฯ)  

ทั้งน้ีคณะกรรมการจะถือวนัประทบัตรา ไปรษณียเ์ป็นสาํคญั  

 1.3 ข้อกาํหนดและเงือ่นไขการส่งผลงาน 

            1.3.1 เป็นผลงานส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

             1.3.2 เป็นผลงานส่ิงประดิษฐด์า้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

             1.3.3 ไม่จาํกดัประเภทผลงานส่ิงประดิษฐ ์  

             1.3.4 แต่ละโรงเรียนส่งผลงานไดไ้ม่เกิน 3 ช้ิน 

      1.4 วธีิการแข่งขนั   แบ่งการประกวดเป็น 2 รอบ  

            1.4.1 รอบคดัเลือก   ภายหลงัการแจง้ความจาํนงเขา้ร่วมประกวดส่ิงประดิษฐแ์ลว้   ทีม

ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งจดัส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฉบบัสมบูรณ์(ยงัไม่ตอ้งส่ง

ช้ินงานจริง) มายงัคณะกรรมการพิจารณารอบคดัเลือก  ท่ีคณะวทิยาศาสตร์ฯ ของศูนยภ์าคท่ีจดักิจกรรม 

ภายในกาํหนดเวลา  และคณะกรรมการจะคดัเลือก ส่ิงประดิษฐ์ที่มีคะแนนประเมินตามเกณฑ ์ 

เขา้สู่การพิจารณาในรอบตดัสิน 
  1.4.2 รอบตดัสิน   คณะกรรมการพิจารณาจากช้ินงานส่ิงประดิษฐ์  และเอกสาร

รายละเอียดผลงานส่ิงประดิษฐ์ฉบบัสมบูรณ์ การจดัแสดง การนาํเสนอและตอบขอ้ซกัถาม แลว้

พิจารณาตดัสินส่ิงประดิษฐท่ี์ไดรั้บรางวลัท่ี 1 2 3 และรางวลั ชมเชย 2 รางวลั   

      1.5 คณะกรรมการตดัสิน 
 คณาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร์ของศูนยก์ารจัดกิจกรรม  และกรรมการร่วมจาก

ภายนอกมหาวทิยาลยั 
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2. เกณฑการตัดสนิ พจิารณาจากผลงานและสัมภาษณนักเรยีนตามเกณฑดังนี ้            

      2.1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    

  2.2 ความเหมาะสมในการเลือกใชว้สัดุ  (หาง่าย  ประหยดั  คุม้ค่า  และราคาถูก) 

 2.3 เทคนิคการผลิต  (ขนาด องคป์ระกอบ  ความชดัเจน  ความสวยงาม   ความคงทน  

ความสอดคลอ้งของภาพและเสียง) 

      2.4 ประโยชน์ของผลผลิต 

3. รางวัลสําหรับผูชนะ 

      ระดบัประถมศึกษา  ทีมท่ีชนะการแข่งขนั จะไดรั้บรางวลัดงัน้ี  

 รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัท่ี 3       ไดรั้บเงินรางวลั 2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัชมเชย     มี 2 รางวลั  จะไดรั้บของท่ีระลึก  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ      

  4.  แผนการดาํเนนิกิจกรรม   

                วนัเวลาขึน้อยู่กบัการจดักจิกรรมของแต่ละศูนย์ภาค     

 ..................รับสมคัร  

 ..................ผูส้มคัรตรวจสอบผลการสมคัร(ศูนยภ์าคท่ีจดักิจกรรมจะแจง้ใหท้ราบ) 

 ................นักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฉบับ

    สมบูรณ์ ตามแบบฟอร์ม   

 ................วนัสุดท้ายของการส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฉบับ

     สมบูรณ์ 

 ..................ประกาศตอบรับเอกสารรายละเอียดของผลงานส่ิงประดิษฐท่ี์ผูส้มคัรนาํส่ง 

 ..................ประกาศช่ือทีมโรงเรียนท่ีผา่นรอบคดัเลือก 

 ..................ทุกทีมท่ีผา่นรอบคดัเลือกเขา้สู่รอบตดัสินจดัแสดงส่ิงประดิษฐแ์ละประกวด

     รอบตดัสิน และนาํเสนอส่ิงประดิษฐด์ว้ยวาจาและตอบขอ้ซกัถามของ 

     คณะกรรรมการ 

 ...................ประกาศผลผูช้นะการประกวด   

  ***   แผนการดาํเนินการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้  ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมแข่งขัน โปรด 

ตดิตามทางผู้จดัของแต่ละศูนย์ภาค 
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ใบสมัครเขารวมกิจกรรม 

การประกวดสิง่ประดษิฐและนวตักรรมของนกัวทิยาศาสตรนอย   ระดบัประถมศกึษา   

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

1.  ช่ือส่ิงประดิษฐ ์    ………………………………………………………………………………...………..…… 

2.  ช่ือสถานศึกษา ...............................................................................................สงักดั ……….…..………………     

ท่ีอยู ่………………….........................................................ซอย............................................…………….....…….     

ตาํบล/แขวง …………………………….อาํเภอ / เขต …………............................ จงัหวดั……………........…….

รหสัไปรษณีย ์………………. โทร……….......……โทรสาร ……....…………e-mail .......................................... 

3.  ช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั 1.……………………………..............…….……ชั้นประถมศึกษาปีท่ี............... ……. 

         2.…………………………………...............……ชั้นประถมศึกษาปีท่ี............... …….       

                                          3.……………………………...............……..….. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ........................ 

4.  อาจารยท่ี์ปรึกษา   ………………………………………………………………………….....………………. 

    สถานท่ีติดต่อโทรศพัท…์…………………………… โทรสาร……………………e-mail….................……… 

 โรงเรียน  อาจารยผ์ูดู้แล  และนกัเรียนท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมแข่งขนั  ไดท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการแข่งขนั

คร้ังน้ีและ     ยินดีปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทุกประการ  และยอมรับว่าผลการตดัสินของคณะกรรมการถือ

เป็นเด็ดขาด ไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน   

      ลงช่ือนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย 1. .……...............…………………………………             

          (………………………………………………..  )  ตวับรรจง 

             2. .……...............…………………………………    

              (........…………………………………………..  )  ตวับรรจง 

             3. .……...............…………………………………                                                          

                 (………………………………………………..  )  ตวับรรจง 

                           ลงช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา  .............................................................................                               

             (………………………………………………..  )  ตวับรรจง 

                                                 ผูบ้ริหารสถานศึกษา………………........................……………………                                                            

                                 (………………………………………………..  )  ตวับรรจง 

                                      วนัท่ี ………… เดือน …………………….. พ.ศ. ………. 


