
 
 
 
 
 

 
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ  ส่วนภูมิภาค  ประจ าปี  2563  
ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
 
 

1. สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  แบ่งเป็น 4 ระดับ 
1.1 ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
1.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

2. เงื่อนไขการส่งสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
2.1 สิ่งประดิษฐ์ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใด ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 
2.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) เป็นสิ่งประดิษฐ ์
2.3 ผู้ที่ส่งสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เข้าประกวดทุกระดับจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาส่งมาพร้อมกับใบสมัคร 
2.4 ผู้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดทุกระดับสามารถส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 ชิ้น หรือผลงาน  โดยมีคณะผู้จัดท า

สิ่งประดิษฐ์ ไม่เกินผลงานละ 3 คน 
2.5 สิ่งประดิษฐท์ีน่ ามาประกวดตอ้งสามารถท างานไดจ้ริง 

 

3. ก าหนดเวลาส่งและตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
3.1 ส่งใบสมัครพร้อมวีดทิัศน์ (Clip) ในระบบออนไลน์ที่  https://aru.ac.th/sci/  ภายในวันที่  1 สิงหาคม 2563  
3.2 ส่งเล่มโครงการประกวดสิ่งประดษิฐ์ จ านวน 8  ชุด  ภายในวันที่  1 สิงหาคม 2563  โดยมาส่งด้วยตนเอง หรือส่ง

ไปรษณีย์มาที ่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา  
(สิ่งประดษิฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ถนนปรีดพีนมยงค์ ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

3.3 กลุ่มที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาและก าหนดการน าเสนอออนไลน์ เพื่อบรรยายให้คณะกรรมการฟัง 
ในวันจันทร์ที่  17  สิงหาคม 2563 โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน ์ (ZOOM) 

3.4 คณะกรรมการตัดสินการประกวด  ในวันจันทร์ที่  17  สิงหาคม 2563  และประกาศผลในวันที่ 18  สิงหาคม  2563  
ตั้งแต่เวลา  12.00  น.  ทางเว็บไซต์ 
 

4. การตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นการสิ้นสุด และมหีัวข้อที่พิจารณาประกอบการตดัสินดังตอ่ไปนี้ 
4.1 สิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นจากการออกแบบและสร้างสรรค์บนพื้นฐานหลักการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
4.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

https://aru.ac.th/sci/


4.3 ประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งประดษิฐ ์
4.4 ผลกระทบของสิ่งประดษิฐ์ทีม่ีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 

5. รางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
5.1 ระดับประถมศึกษา (ป.5 – ป.6) มี 3 รางวัล 

5.1.1 รางวัลชนะเลิศ   ได้รับโล่เกียรติยศ  พร้อมเกียรติบตัรและเงินรางวัล  1,500  บาท 
5.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล    1,200  บาท 
5.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล    1,000  บาท 

5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี 3 รางวัล 
5.2.1 รางวัลชนะเลิศ   ได้รับโล่เกียรติยศ  พร้อมเกียรติบตัรและเงินรางวัล 1,500 บาท 
5.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล    1,200  บาท 
5.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล    1,000  บาท 

5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 3 รางวัล 
5.3.1 รางวัลชนะเลิศ   ได้รับโล่เกียรติยศ  พรอ้มเกียรติบตัรและเงินรางวัล  1,500  บาท 
5.3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล    1,200  บาท 
5.3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล    1,000  บาท 

5.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
5.4.1 รางวัลชนะเลิศ   ได้รับโล่เกียรติยศ  พรอ้มเกียรติบตัรและเงินรางวัล  1,500  บาท 
5.4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล    1,200  บาท 
5.4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล    1,000  บาท 

 

6. สถานที่ติดต่อ 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา               

โทร.  035-245-888 และ  087-102-7419 

 

7.  ก าหนดการรับรางวัลการประกวด/แข่งขัน  
1. ผู้ชนะการประกวด/แข่งขัน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันทุกประเภท  สามารถติดต่อรับโล่เกียรติยศ  และเงิน

รางวัลได้ที่ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หากมีปัญหาในการรับรางวัล  ติดต่อโดยตรงที่ส านักงานคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางหมายเลขโทรศัพท์  035 -245-888  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่  : 
ream19_@hotmail.com   ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2563 

2. ส าหรับเกียรติบัตรของผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันทุกประเภท  จะได้รับเกียรติบัตรในระบบออนไลน์    
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะเปิดระบบให้ Print Out ได้ตั้งแต่วันที่  19 – 25  สิงหาคม  2563 
 

 
 
 
 
 
 



แบบการเขียนเล่มโครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ประจ าปี 2563 

 
1. ชื่อสิ่งประดิษฐ…์…………………………….......………………………………………………………..………………………………………........……… 
2. ชื่อผู้ประดษิฐ…์……………………………………………………………………………………………………………...............................…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
3. วัตถุประสงค…์……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
................................................................................................................................................................................................. 

4. อาจารยท์ี่ปรึกษา/ผู้ให้ค าแนะน า………………………………………………………………..…………….................……………………………… 
5. หลักการ/แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ใช้ในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ 

………………………………………………………......……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. วัสดุอุปกรณ ์

………………………………………………………......……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ประโยชนท์ี่ได้รับ 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ราคาตน้ทนุของสิ่งประดิษฐ ์
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

9. สถานทีท่ี่ประดิษฐ ์
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

10. วิธีการใช/้ควบคุม/บังคับ สิ่งประดิษฐ ์
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

11. สรุป/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ ์
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

 
** หมายเหตุ 1. เล่มโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์นี้จะต้องส่งพร้อมใบสมัคร จ านวน 8  ชุด 
 2. การส่งทุกรายการในข้อ 1 ต้องส่ง  ภายในวันที่  1 สิงหาคม 2563  หากเลยก าหนดจะไม่รับสมัคร 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ส่วนภูมิภาค  ประจ าปี 2563 

ในวันจันทรท์ี่  17  สิงหาคม  2563 
ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

1. ชื่อสิ่งประดษิฐ…์……………………………………………………………….………………….............…………………………….………………………. 
 

2. ระดับ (กรุณาท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่องว่าง) 
    2.1 ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
    2.2 มัธยมศึกษาตอนต้น 
    2.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     2.4  ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพี 
 

3. รายชื่อคณะผู้จัดท าสิ่งประดษิฐ์ 
 1…………………………………………………………………………………………………………..ชั้น………………………………………………….. 
 2…………………………………………………………………………………………….……………..ชั้น………………………………………………….. 
 3……………………………………………………………………….……………….……..…………..ชัน้………………………………………………….. 
 

4. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ให้ค าแนะน า……………………………….………......................................................................…………  
   หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้…………………………………………...................................…..……………………................... 
   โทรศัพท…์…………………………………….….……….โทรศพัท์มอืถือ……………………………………………………………………..…………. 

E-mail………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 

5. ชื่อสถานศึกษา………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
เลขที่................หมู่......................ถนน…………………………………………ต าบล…………………………………………………….. 

   อ าเภอ………………………………………….จังหวัด…………………………………………………..รหัสไปรษณยี์.............................. 
   โทรศัพท…์………………………… …………….……………โทรสาร………………………………………………………………………………. 
   E-mail………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
  

 

ผู้ท าสิ่งประดิษฐ์และโรงเรียนได้ทราบหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ยินดีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด 
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น อนึ่งหากไม่สามารถส่งเอกสารหรือผลงานให้แก่คณะกรรมการจัดการประกวดตามที่ก าหนดไว้   
ให้ถือว่าสละสิทธิ์  

             ลงชื่อ……………………………….…………………………ผู้รับรอง 
       (……………………………………………………………………..) 
         ผู้บริหารสถานศึกษา 
       วันที…่……..เดือน…………………………….พ.ศ……………. 



 

 
 

แบบให้คะแนนการน าเสนอผ่านระบบออนไลน์ 
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับ…………………………………………………………….. 
1.ชื่อสิ่งประดษิฐ…์……………………………………………………………………………………………………………….. 
2. คณะผู้จัดท า 
 1. …………………………………………………………………………………..ชั้น…………………………………………………….. 

2. …………………………......…………………………………………………..ชั้น…………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………..ชั้น…………………………………………………….. 

3. สถานศึกษา………………………………………………………............................................................................................. 
    อ าเภอ…………………………………………………………………….จังหวัด…………………………………………………………………….. 
    โทรศัพท์ติดต่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

รายการประเมินผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่ รายการ 
คะแนน 

ระดับคะแนน คะแนนประเมิน 
 สิ่งประดิษฐ์   
1 หลักการทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ใช้

ในการพัฒนาสิ่งประดษิฐ์ 
20  

2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  15  
3 ประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ 15  
4 ผลกระทบของสิ่งประดษิฐ์ที่มตี่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม 10  
 การน าเสนอ   
5 ความรู้ ความสามารถ และทักษะทางเทคโนโลยีในการน าเสนอผ่านระบบออนไลน์ 15  
6 ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งประดิษฐ์ และการตอบข้อซักถาม 25  

รวม 100  
 
             

             
                             ………………………………………………………………………… 

       (………………………………………………………………………) 
                        กรรมการผู้ตรวจประเมิน 


