
กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประจ าปี 2562 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

**************************** 
1. ประเภทของสิ่งประดิษฐ์ 

1.1 สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งประกวดต้อง มีการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่ อ
สร้างสรรค์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้แก้ปัญหา หรือยกระดับคุณภาพชีวิตประจ าวัน  

  1.2 ระดับของนักเรียนผู้มีสิทธิ์ส่งสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  1.3 จ านวนนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

การส่งสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทั้ง  2 ระดับ จ านวนนักเรียนมีได้ตั้งแต่ 1-3 
คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษไม่เกนิ 2 คน  

 
2. การรับสมัคร สถานที่ด าเนินการแข่งขันและติดต่อสอบถามรายละเอียด 

การสมัคร : สมัคร online พร้อมแนบบทคัดย่อ ที่เว็ปไซต์ : sci.npu.ac.th/sciweek62 
******หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ****** 

สถานที่ท าการแข่งขัน : 
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ   อีเมล  : jariyanee.prasongkit@npu.ac.th 
Facebook: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 
โทรศัพท์ 042-503776 / 093-9859473 
 

3. รางวัล 
3.1 รางวัลส าหรับสิ่งประดิษฐ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   1) รางวัลชนะเลิศ จ านวน 2 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล  รางวัลละ 1,500 บาท 
   พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
   2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จ านวน  2 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท  
   พร้อมเกียรติบัตร 
   3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จ านวน 2 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท  
   พร้อมเกียรติบัตร 
   4) รางวัลชมเชย จ านวน 2 ระดับ ระดับละ 2 รางวัล จะได้รับเกียรตบิัตร 

* ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนและอาจารย์ที่ปรึกษา จะได้รับเกียรติบัตร 



4. การตัดสิน 
   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  4.1 เงื่อนไขในการส่งผลงาน 

     1) สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไปตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) 
ของนักเรียน   
 2) ไม่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการลอกเลียนแบบผู้อ่ืน ถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีการปรับปรุง
พัฒนาต่อยอด ต้องมีการระบุแหล่งที่มาของผลงานเดิม 

  3) ข้อมูลและรูปภาพที่น ามาประกอบการประกวด ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ
ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน กรณีละเมิดดังกล่าว คณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  4) ไม่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เคยได้รางวัลระดับชาติ  
   
  4.2 การเขียนรายงาน (20 คะแนน) 
  1) องค์ประกอบของเล่มรายงาน ( 4 คะแนน) 

- ครอบคลุมหัวข้อส าคัญ แบ่งหัวข้อชัดเจน เรียงตามล าดับ ได้แก่ ปกนอก ปกใน
บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ บทน า 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน อภิปราย
ผล สรุปและข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม และภาคผนวก 

  2) การน าเสนอข้อมูล (4 คะแนน) 
-  ในลักษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง ไม่ควรมีการซ้ าซ้อนของการน าเสนอ มี

ความถูกต้อง เหมาะสม กะทัดรัดและชัดเจน 
-  มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น 

  3) การใช้ภาษาและค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ (4 คะแนน) 
-  มีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถสื่อสารข้อมูลที่ส าคัญให้ผู้อ่านเข้าใจได้เป็นอย่าง

ดี 
  4) การอ้างอิงเอกสารหรือบรรณานุกรม (4 คะแนน) 

-  ควรท าให้ถูกต้องตามหลักสากล เช่น การอ้างอิงในเนื้อเรื่องใช้ระบบนามปี การ
อ้างอิงด้วยระบบตัวเลข เป็นต้น 

  5) การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง (4 คะแนน) 
-  ควรอภิปรายการด าเนินงานอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ มีการเปรียบเทียบกับ

ผลที่ได้เคยมีผู้รายงานไว้ในการศึกษาท่ีคล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน 
- สรุปผลการทดลองทั้งหมดท่ีได้  

   การแสดงผลงานเป็นรูปเล่มรายงาน จ านวนอย่างน้อย 4 เล่ม ใช้ประกอบการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 



 4.3 การจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ (50 คะแนน) 
  1) ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ (5 คะแนน) 

- ความเหมาะสมของอุปกรณ์ ชิ้นส่วน วัสดุ กลไกต่าง ๆ ประกอบการแสดง
ชิ้นงานต้องเหมาะสมกับสถานที่จัดแสดงและเวลาแสดง โดยชิ้นงานต้องมีความ
กว้าง x ความยาว x ความสูง ไม่เกิน 150 เซนติเมตร x 150 เซนติเมตร x 150 
เซนติเมตร 

  2) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (40 คะแนน) 
- ความแปลกใหม่ของการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ การน าเสนอข้อมูล  และการใช้

วัสดุ หรืออุปกรณ์ เพ่ือแสดงผลงาน ความสามารถในการจัดแสดงและสาธิตผล
การทดลอง  

- การแสดงแนวความคิดโดยรวม การจัดรูปแบบของน าเสนอผลงานที่กระชับ
และดึงดูดความสนใจ 

  3) ความประณีตสวยงาม (5  คะแนน) 
- การจัดท าแผงแสดงสิ่งประดิษฐ์มีความประณีต สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือหรือ

สีที่ใช้เหมาะสม การจัดวางสิ่งประดิษฐ์เหมาะสม สวยงามไม่เกินเนื้อที่ที่ก าหนด 
(มิฉะนั้นจะถูกหกัคะแนน) 
 

 4.4 การน าเสนอปากเปล่า (30 คะแนน) 
1) การน าเสนอ (10 คะแนน) 

- น าเสนอต่อคณะกรรมการ โดยต้องสรุปประเด็นส าคัญทั้งหมดของผลงาน
ช่วงเวลาไม่เกิน ๕ นาทีโดยการน าเสนอต้องครอบคลุมเนื้อหาที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
ปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ ผลของการศึกษาและสรุปผล ตลอดจน
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  และตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที 

2) การตอบปัญหา (20 คะแนน) 
- อธิบายและตอบข้อซักถามโดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีท า 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
******************* 

 
  1 กรกฎาคม   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
      ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
  31 กรกฎาคม  หมดเขตรับสมัคร 
  2 สิงหาคม   คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

  7 สิงหาคม  โรงเรียนแจ้งยืนยันจ านวนสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดมายังคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

  14 สิงหาคม 
  07.00-09.00 น. ติดตั้งแผงสิ่งประดิษฐ์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องติดตั้งแผงสิ่งประดิษฐ์ตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวด 

  09.30 น. เป็นต้นไป เริ่มประกวดทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  
  14.00 น.   ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
  16.00 น.    พิธีมอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล  
 
 

หมายเหตุ:  1.ทุกสิ่งประดิษฐ์ฯ จะต้องจัดให้มีนักเรียนประจ าแผงสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อตอบค าถามแก่ผู้สนใจ  
   2.สิ่งประดิษฐ์ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อเรื่อง/ประเภทสิ่งประดิษฐ์/ผู้ประกวด จะต้องแจ้ง

จะต้องแจ้งที่  (email : science@npu.ac.th) ภายในวันที่  7 สิงหาคม 2562 หากพ้น
ก าหนดแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการเขียนรายงานสิ่งประดิษฐ์  
 

1. ปก 
เรื่อง  …………………………………………………………………………………………………………… 
โดย 1. ……………………………………………………………………………………………………… 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา .................................................................................................... .......... 
โรงเรียน  .…………………………………………………………………………………………………………… 

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอน .......... 

ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม 

เนื่องในสัปดาหวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 14 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 

2. บทคัดย่อ 
เรื่อง  …………………………………………………………………………………………………………… 
โดย 1. ……………………………………………………………………………………………………… 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา ....................................................................................................  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ....................................................................................  
โรงเรียน  .………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
(ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกิน 1 หน้า กระดาษพิมพ์ขนาด A4) 
 
3. กิตติกรรมประกาศ 

กิตติกรรมประกาศ 
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
 
 

4. สารบัญ 
สารบัญ 
…………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………… 



(สารบัญควรประกอบด้วยสารบัญ สารบัญตารางและสารบัญรูปภาพ) 
 

5. บทที่ 1บทน า 
ที่มาและความส าคัญ 
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
วัตถุประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
สมมติฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  

6. บทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  

 
7. บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการทดลอง 

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

 
8. บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผล 

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

 
9. บทที่ 5  สรุปผล 

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

 
 
10. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม  

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

 
11. ภาคผนวก 

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

 
 


