
การประกวดส่ิงประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์  
หัวข้อ “ประหยดั ประโยชน์ รักษ์ส่ิงแวดล้อม”  

ระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

 
การประกวดการส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดบัภูมิภาค เป็นหน่ึงในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับ

เยาวชนท่ีจดัข้ึนในระหวา่งงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือระหวา่งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ ลยีมหาวิทยาลยัสวนดุสิต และวิทยาเขต
สุพรรณบุรี โ ดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น โรงเรียนระดบัพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน ในจงัหวดั
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี ชยันาท อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี สระบุรี 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกระตุน้ให้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และสร้างเจตคติท่ีดีของนักเรียนในระดบัช่วงชั้นท่ี 2-4 ต่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดน้าํเสนอผลงานในเวทีระดบัชาติ 
 
รายละเอยีดการประกวด 

1. หัวข้อการประกวด 
    “ประหยดั ประโยชน์ รักษ์ส่ิงแวดล้อม” 
2. ประเภทการประกวด 

2.1 ประเภทส่ิงประดษิฐ์ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
นกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูร่ะดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6  โรงเรียนระดบัพื้นท่ีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของรัฐและเอกชน ในจงัหวดัสุพรรณบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี  นนทบุรี นครปฐม  ราชบุรี สระบุรี  ท่ี มีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงาน
ส่ิงประดิษฐม์อยา่งแทจ้ริง 

2.2 ประเภทส่ิงประดษิฐ์ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
นักเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  โรงเรียนระดบัพ้ืนท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
และเอกชน ในจงัหวดัสุพรรณบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี ชยันาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 



นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี สระบุรี  ในโรงเรียนภาครัฐและเอกชน ท่ีมีสิทธิตามกฎหมายในการเป็น
เจา้ของผลงานส่ิงประดิษฐม์อยา่งแทจ้ริง 

2.3 ประเภทส่ิงประดษิฐ์ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นักเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  โรงเรียนระดบัพ้ืนท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
และเอกชน ในจงัหวดัสุพรรณบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี ชยันาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี สระบุรี  ในโรงเรียนภาครัฐและเอกชน ท่ีมีสิทธิตามกฎหมายในการเป็น
เจา้ของผลงานส่ิงประดิษฐม์อยา่งแทจ้ริง 
 
3. เง่ือนไขกตกิาการประกวด 
 การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคดัเลือก และรอบตดัสินรางวลั 
รอบคดัเลือก 

3.1 การประกวดเป็นการนาํเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ โ ดยผูส่้งผลงานเขา้ประกวดตอ้งส่งใบ
สมคัรและคลิปวิดีโอนาํเสนอผลงาน ความยาวไม่เกิน 3นาที ในระบบการรับสมคัร 

3.2  ผูเ้ขา้ร่วมประกวดเป็นผูป้ระดิษฐ์แบบบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลไม่เกิน 3 คน ก็ได ้ให้มีท่ี
ปรึกษาได้กลุ่มละไม่เกิน 2 คน และท่ีปรึกษาตอ้งมีตาํแหน่งเป็นครูประจาํของสถาบันการศึกษาท่ี
นกัเรียนสงักดัอยู่เท่านั้น 

3.3 ผูเ้ขา้ร่วมประกวด 1 คน/กลุ่ม สามารถส่งผลงานได ้1 ผลงาน สําหรับท่ีปรึกษาสามารถเป็น
ท่ีปรึกษาไดม้ากกวา่ 1 คน/กลุ่ม 

3.4 ผลงานท่ีเขา้ร่วมประกวดตอ้งเป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ หรือเป็นผลงานท่ีมีอยู่เดิมและได้
พฒันาต่อยอดเพ่ิมเติมไม่นอ้ยกวา่ 30% 

3.5 ผลงานท่ีเขา้ร่วมประกวดตอ้งไม่เคยไดรั้บรางวลัจากการประกวดในระดบัประเทศหรือ
ระดบันานาชาติมาก่อน 

3.6 กรรมการพิจารณาผลการประกวดรอบคดัเลือกจากคลิปวิดีโ อ การพิจารณาตดัสินของ
คณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

3.7 ผูจ้ดัการประกวดขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวลัใดๆ  แก่
บุคคลท่ีกระทาํการใดๆ  โ ดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดาํเนินการตามท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขในการ
ประกวดน้ี 

  
 



 รอบตัดสินรางวลั 
1. ผูผ่้านรอบคดัเลือกตอ้งนาํเสนอและแสดงช้ินงานส่ิงประดิษฐ์ 10-15นาที ณ มหาวิทยาลยั

สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
2.  ผูเ้ข้าร่วมนําเสนอผลงานต้องเป็นผูท่ี้มีรายช่ือในฐานะผูป้ระดิษฐ์ ใ นใบสมัครเข้าร่วม

ประกวดเท่านั้น 
3.  คณะกรรมการฯ พิจารณาจากนาํเสนอผลงานของผูข้า้ประกวด เพ่ือตดัสินรางวลั  

 
4. การสมัครเข้าร่วมประกวดและการพจิารณา 
1. ผูส้มคัรเขา้ร่วมประกวด 

1.1 ผ่านช่องทางออนไลน์ ท่ี https://forms.gle/tiyj4kAGLTUSRYYA7 

 
    - แนบหลกัฐานการสมคัรและรายละเอียดผลงานครบถว้นตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น 
      (ประกอบดว้ย  1. ท่ีมาของแนวคิด  2. วตัถุประสงค ์ 3.  ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีเกิดต่อ
ตนเอง สังคม หรือประเทศชาติ) แลว้อพัโ หลดลงในแชร์ลิงค์เป็นสาธารณะ หรือ Youtube 
(ตั้งแต่วนัน้ี- 15 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00น.) 

2. คณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดผลงานจากเอกสารการสมคัรเพ่ือคดัเลือกผลงานท่ีเหมาะสม 
3. ประกาศรายช่ือผลงาน เข้าประกวดแ ต่ละประเภท  วัน ท่ี  15 สิ งหาคม  2565 เวลา  18.00น .                    

ทาง http://scitech.dusit.ac.th/ScienceFestival/ 
4. คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินและประกาศรายช่ือผลงานท่ีผ่านรอบคัดเลือกและกาํหนดการ

นาํเสนอรอบตดัสินรางวลั วนัท่ี 17 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00น. ทาง http://scitech.dusit.ac.th/ScienceFestival/ 
 
 
 
 
 
 



5. ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน รอบตัดสินรางวลั 
1. ผูเ้ขา้ร่วมประกวดตอ้งนาํเสนอผลงาน ไม่เกิน 10-15 นาที ในวนัท่ี 18 สิงหาคม 2565 
2.  ผูเ้ขา้ร่วมนาํเสนอผลงานตอ้งเป็นผูท่ี้มีรายช่ือในฐานะผูป้ระดิษฐ ์ในใบสมคัรเขา้ร่วมประกวดเท่านั้น 
3.  คณะกรรมการฯ พิจารณาจากนาํเสนอผลงานของผูข้า้ประกวด เพ่ือตดัสินรางวลั  
4. การพิจารณาตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
5. ผูจ้ดัการประกวดขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัหรือยกเลิกการใหสิ้ทธิหรือรางวลัใดๆ  แก่บุคคลท่ีกระทาํ

การใดๆ  โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดาํเนินการตามท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขในการประกวดน้ี นบัตั้งแต่การ
ตดัสินเป็นเวลา 12 เดือน 

6. เกณฑ์คะแนนการตดัสินโดยสังเขป 

เกณฑ ์ คะแนน 
ดา้นประโยชน์ใชส้อย 
      สามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง 15 
      ความคงทนของส่ิงประดิษฐ ์ 15 
ดา้นความเหมาะสม 
      ความสวยงามของช้ินงาน 10 
      ขนาดของรูปทางมีความเหมาะสม 10 
ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
      เป็นความคิดริเร่ิมท่ีแปลกใหม่ ท่ีคนอื่นกคิ็ดไม่ถึง 10 
     การออกแบบสามารถประดิษฐห์รือผลิตไดง่้าย 10 
     การนาํเทคโนโลยีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 10 
ดา้นอื่นๆ   
     ดา้นมิติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น ช่วยลดโลกร้อน ฯลฯ 10 
     ดา้นการพฒันาและต่อยอดเชิงพาณิชย ์ 10 

รวม 100 
                   (หมายเหตุ : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด) 

 

 



7. การตัดสินและเงินรางวลั  
7.1 การตดัสินประกาศผลงานประกาศทาง http://scitech.dusit.ac.th/ScienceFestival/                             
      วนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
7.2 เงินรางวลัแบ่งตามระดบัช่วงชั้นโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ระดบัช่วงชั้นท่ี 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 4-6)  
รางวลัท่ี 1 เงินรางวลั 2,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร  
รางวลัท่ี 2 เงินรางวลั 1,500 บาท พร้อมเกียรติบตัร  
รางวลัท่ี 3 เงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร  

ระดบัช่วงชั้นท่ี 3 (มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3)  
รางวลัท่ี 1 เงินรางวลั 2,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร  
รางวลัท่ี 2 เงินรางวลั 1,500 บาท พร้อมเกียรติบตัร  
รางวลัท่ี 3 เงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร  

ระดบัช่วงชั้นท่ี 4 (มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6)  
รางวลัท่ี 1 เงินรางวลั 2,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร  
รางวลัท่ี 2 เงินรางวลั 1,500 บาท พร้อมเกียรติบตัร  
รางวลัท่ี 3 เงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 

 
ติดต่อสอบถามรายละเอยีด 
 สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ อ.ศิววิทย ์บวัสุวรรณ   

โทรศพัท ์  :   083-9728390 
E-mail     :   b.siwawit@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 

 


