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โครงการแข่งขัน Thailand STEM Challenge 2019 

ระดับช้ันประถมศึกษา หัวข้อ “STEM Intelligent Challenge 2019 ” 

  

1. ความเป็นมา 

ความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ  าเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้กระบวนทศัน์ทาง

การศึกษาเปล่ียนแปลงไป การจดัการศึกษาทุกระดบัเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการ พฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง การสร้าง

ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพือ่เป็นกลไกหลกัของการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถ
ของทุนมนุษยแ์ละรองรับการศึกษาการเรียนรู้และความท้าทายที่ เป็นพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 

สถานศึกษาตอ้งบริหารและจดัการศึกษาที่แสดงความรับผดิชอบ(Accountability)ต่อคุณภาพและมาตรฐานของ
บริการการศึกษาที่ใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั(ไม่ต  ่ากว่า

มาตรฐานขั้นต ่าที่รัฐก าหนด)หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนตอ้งมีความยดืหยุน่หลากหลายสนองต่อความ

ตอ้งการของผูเ้รียน  
สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการของ 4 วิชาหลกัก็คือ วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี  

วศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์โดยเนน้การยดึโยงการเรียนรู้กบัเหตุการณ์ที่พบเจอจริง เพือ่การน าความรู้ไป

แกปั้ญหาในชีวติจริงและประกอบอาชีพในอนาคต สะเตม็ศึกษาจึงเนน้การส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมหรือ
โครงงานที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เกิดทกัษะชีวิต ความคิดสร้างสรรคแ์ละ

สามารถน าไปสู่การสร้างนวตักรรมสะเตม็ศึกษามี จุดเด่น คือการผนวกกระบวนการการออกแบบเชิงวศิวกรรม
เขา้กบัการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหาที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัภายใตเ้ทคโนโลยทีี่

เหมาะสม 

 ปัจจุบนัมีการจดัการเรียนรู้หลากหลายแบบ การศึกษาแบบ STEM นบัวา่เป็นนวตักรรมการเรียนการสอน
ใหม่ส าหรับประเทศไทย ซ่ึงเป็นส่ิงที่โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ควรเขา้ใจ  โดยเฉพาะ

ผูบ้ริหารมีหนา้ที่ส าคญัในการประสานงานจดัการดูแลการเรียนการสอนแบบ STEM ดว้ยการสนบัสนุนครูใน

การฝึกอบรม วางแผนการเรียนการสอนและอ่ืนๆ น าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนเตรียมความพร้อมกับการ
เปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองที่มีความรู้และความสามารถในการพฒันาประเทศชาติ และ

สงัคมโลกต่อไป 
 



 
 
 

โครงการ การแขง่ขนั  Page 2 

 

โครงการ Thailand STEM Challenge 2019 21st  Century ICT&STEM+A Curriculum                                                                                    

 

 

2. จุดประสงค์ของโครงการ 

3.1 ครูผูส้อนและนกัเรียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3.2ครูผูส้อนและนกัเรียนน าทกัษะทางSTEMไปสร้างส่ิงประดิษฐ์โดยใชค้วามคิดที่สร้างสรรคใ์นการ

แข่งขนั 

3.3 สามารถออกแบบล าดบักระบวนการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  
3.4 เพือ่เพิม่พนูทกัษะการเรียนทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีก่ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั 

3.5 นกัเรียนไดมี้โอกาสแสดงความรู้ความสามารถในสร้างส่ิงประดิษฐ์ และ การน าเสนอ 

3.6 เพือ่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ และการท างานร่วมกนั การท างานเป็นหมู่คณะของนกัเรียน 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย  

3.1 ครูและนกัเรียนของโรงเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัชั้นประถมศึกษา ทัว่ประเทศ  

3.2 จ านวนทีมที่เขา้ร่วมแข่งขนั 50 ทีม 

 

4. การจัดการแข่งขัน 

ส าหรับรายการการแข่งขนัน้ีผูท้ี่เขา้ท  าการแข่งขนัจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม ดงัน้ี 
4.1 สมคัรเขา้ร่วมโครงการตามขอ้ตกลง ( ขอสงวนสิทธ์ิให้สถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งทมีเขา้

ร่วมสมคัรไม่เกิน 3  ทีม ) 

4.1.1 การสมคัรเขา้มาแข่งขนั ผูส้มคัรจะตอ้งเขียนแรงบนัดาลใจในการสร้างหุ่นยนตแ์นบมากบัใบ
สมคัรเพือ่เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาคดัเลือกทีมเขา้มาแข่งขนั 

4.2 แต่ละทีมประกอบดว้ยนกัเรียน ไม่เกิน  3 คน และ ครูอาจารย ์1 คน 

4.3 ทีมที่ผา่นการสมคัรอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์จะตอ้งเขา้ร่วมอบรมและรับฟังขอ้ช้ีแจงในหลกัการของ
การท างานของส่ิงประดิษฐแ์ละกติกาการแข่งขนั ตามวนัและเวลาที่ก  าหนด 

4.4 การแข่งขันจะแข่ง 1 วัน ดังนี ้

4.4.1 การแข่งขนัช่วงเชา้ จ านวน 50 ทีม ท าการแข่งขนัโดยประดิษฐ์ยานอวกาศและเก็บคะแนนเพือ่ 

เตรียมแข่งขนัในช่วงบ่าย  

4.4.2 การแข่งขนัช่วงบ่าย จ านวน 50 ทีม เพือ่หาผูช้นะ 3 ล าดบัเพือ่ชิงรางวลัทุนการศึกษา  
 



 
 
 

โครงการ การแขง่ขนั  Page 3 

 

โครงการ Thailand STEM Challenge 2019 21st  Century ICT&STEM+A Curriculum                                                                                    

 

5. วัน เวลา สถานที่  

5.1 การรับสมคัรการแข่งขนั ตั้งแต่วนัที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562  ถึง วนัที่  31 สิงหาคม พ.ศ.2562 

5.2 การประกาศรายช่ือทีมที่มีสิทธิเขา้ร่วมการแข่งขนั เดือน กนัยายน พ.ศ.2562   
5.3 การแข่งขนั วนัที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562 

5.3.1 การแข่งขนั 

การแข่งขนัวนัองัคาร ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562 
ณ หอ้งประชุม   มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

5.3.2 รับลงทะเบียน   เวลา 07.00-8.30 น. 

5.3.3 การแข่งขนั ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. 
5.3.4 พธีิเปิดการแข่งขนั เวลา 09.00-09.30 น. 

หมายเหตุ ทีมที่ไม่พร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน ขอให้แจ้งกับฝ่ายจัดฯ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อที่จะ

ได้เรียกทีมทีม่ีความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันในล าดับต่อๆ ไป 

 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

Imagineering Education Co.,Ltd 

138   ถนนสุขมุวทิ 77  ซอยอ่อนนุช  สวนหลวง กทม. 10250 
โทร. 02-3312729-30  Fax. 02-3312729 ต่อ 12 

ผูป้ระสานงานโครงการ   
นางสาวยวุดี  จิตจกัร ( ครูจุ๋ม )  โทร. 084-6425293 

E-mail : yuwadee_1981@hotmail.co.th 
สุมิตรา  น่ิมกรชยั ( ครูไก่ )  โทร. 081-6421776  

E-mail : immygirl@hotmail.com 

บุหงา  ติภิ ( ครูเหน่ง )  โทร. 086-4151759 
 E-mail : paint_kids@hotmail.com 
วนัมาฆะ  ปะวรณา ( ครูต๊ิก ) โทร. 093-3646914 
 E-mail : wanmakap@gmail.com  
นิจฉรา  ขนัทยศ ( ครูฝน) โทร. 091-3830245 
 E-mail : wanmakap@gmail.com  

 

mailto:immygirl@hotmail.com
file:///D:/โครงการ/โครงการ%20STEM/paint_kids@hotmail.com
mailto:wanmakap@gmail.com
mailto:wanmakap@gmail.com
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7. กติกาการรับสมัคร 

7.1 รับสมคัรเพยีง 50 ทีม เท่านั้น มีสมาชิกในทีมๆละ 3 คน และมีครูอาจารยท์ี่ปรึกษา 1 คน เป็นผูรั้บรอง 

7.2 สมคัรเขา้ร่วมโครงการตามขอ้ตกลง ( ขอสงวนสิทธ์ิใหส้ถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่ง
ทีมเขา้ร่วมสมคัรไม่เกิน 3  ทีม ) 

7.3 ผูส้มคัรจะตอ้งเขียนแรงบนัดาลใจในการสร้างหุ่นยนตแ์นบมากบัใบสมคัรเพือ่เป็นส่วนหน่ึงในการ

พจิารณาคดัเลือกทีมเขา้มาแข่งขนั 
7.4 แต่ละทีมจะตอ้งช าระค่าสมคัร ทีมละ 1000 บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) 

 

หมายเหตุ: หลงัจากรู้ผลการประกาศเขา้รอบแข่งขนัแลว้ ใหท้ีมที่มีมีสิทธ์ิเขา้แข่งขนั ส่งคลิปวดีีโอ
ความยาวไม่เกิน 5 นาทีเพือ่น าเสนอการเตรียมความพร้อม การซกัซอ้มก่อนลงสนามจริง ในรูปแบบที่

เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง เพือ่ชิงรางวลัพเิศษ 
ช าระเงินเขา้บญัชี บจก. อิมเมจิเนียร่ิง เอ็ดดูเคชัน่  เท่านั้น กรณีที่โอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา พาราไดซ์   เลขที่บญัชี 022-3-27810-8 พร้อมส่ง FAX ส าเนาใบ PAY IN ทางโทรสาร

หมายเลข 02-3312719 ต่อ 12 ระบุ ช่ือ STEM Intelligent Challenge 2019 ช่ือ และ ที่อยู ่ของโรงเรียนที่ตอ้งการ

ออกใบเสร็จรับเงิน  ผูท้ี่ช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแลว้สามารถตรวจสอบรายช่ือไดท้างเฟสบุค๊แฟนเพจ 

https://web.facebook.com/Imagineering-706643252724082/ 
7.5 เกียรติบตัรจะออกใหเ้ฉพาะผูท้ี่มีรายช่ือถูกตอ้งตามใบสมคัรเท่านั้น 

8. รางวัล 

รางวลัชนะเลิศ    เงินรางวลั  10,000 บาท ( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น ) 
    พร้อมถว้ยรางวลั และใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที่ 1 เงินรางวลั  5,000 บาท ( หา้พนับาทถว้น ) 
    พร้อมถว้ยรางวลัและใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที่ 2 เงินรางวลั  3,000 บาท ( สามพนับาทถว้น ) 

    พร้อมถว้ยรางวลัและใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที่ 3 เงินรางวลั  1,000 บาท ( หน่ึงพนับาทถว้น ) 

    พร้อมถว้ยรางวลัและใบประกาศเกียรติคุณ 

 ทุกทีมที่เขา้ร่วมการแข่งขนัจะไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณเพือ่แสดงวา่ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัในคร้ังน้ี 

 หมายเหต ุรางวลัต่างๆ สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามการได้รับการสนับสนุนตามความเหมาะสม 

https://web.facebook.com/Imagineering-706643252724082/
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 มีทีมที่เขา้ร่วมการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 95% 

9.2 ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัมีความพงึพอใจในระดบัดี  ไม่นอ้ยกวา่ 95% 

9.3 นกัเรียนจะมีความสนใจในการกลา้แสดงออก ในการสร้างและใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาทกัษะและ
การเรียนรู้ในรูปแบบของสะเตม็ศึกษา 

9.4 นกัเรียนและครูผูส้อนน าความรู้และประสบการณ์ที่ไดจ้ากการแข่งขนัไปใชใ้นการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียนต่อไป  

 

10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั 

10.2 แบบสอบถามความคิดเห็น 
 

 

 
ลงช่ือ................................................... ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

                       (    นางสาวยวุดี  จิตจกัร  ) 

         Imagineering Education Co.,Ltd 
 

หมายเหตุ  ผูรั้บผดิชอบโครงการขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่างๆ ตามความเหมาะสม 
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12. ก าหนดการ 

จดัแข่งขนั ณ ห้องประชุม มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

 

รอบคดัเลือก 

เวลา รายการ 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
09.00-09.30 น. พธีิเปิด  
09.30-10.00 น. ประชุมผูค้วบคุมทีม แจง้กติกาในการแข่งขนั (รับอุปกรณ์บงัคบัจากกรรมการ) 
10.00-12.00 น. แข่งขนัเก็บคะแนน 
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร 
13.00-15.00 น. แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 
15.00-16.00 น. ประกาศผล 6 ทีมที่ไดเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศ 
16.00-16.30 น. พธีิมอบรางวลัผูช้นะเลิศการแข่งขนั และประธานกล่าวปิดการแข่งขนั 

 

หมายเหต ุก าหนดการในการแข่งขนั อาจจะมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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13.กติกา 

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6  

13.1 ขอ้ก าหนด ช่วงเชา้ (ส่ิงประดษิฐ์ยานอวกาศส ารวจส่ิงมชีีวติบนดาวเคราะห์ดวงใหม่) 
1. ตั้งช่ือส่ิงประดิษฐโ์ดยช่ือตอ้งไม่ซ ้ ากบัการแข่งขนัรายการอ่ืนมาก่อน 

2. ในการสร้างส่ิงประดิษฐท์างผูจ้ดัการแข่งขนัจะมีอุปกรณ์หลกัและอุปกรณ์เสริมเตรียมไวใ้ห้ 
3. ทีมผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งท าภารกิจให้ส าเร็จตามโจทยท์ี่ใหไ้ป (โจทยจ์ะประกาศช่วงรับสมคัร) 

4. ส่ิงประดิษฐต์อ้งสามารถเคล่ือนที่ได ้

5. ทุกส่วนของส่ิงประดิษฐต์อ้งหา้มสมัผสัพื้นยกเวน้ส่วนลอ้ 

เกณฑ์การให้คะแนน  

1.ตดัสินจากระยะการเคล่ือนที่ของส่ิงประดิษฐ ์ 
2.การออกแบบส่ิงประดิษฐ ์

13.2 ขอ้ก าหนด ช่วงบ่าย (ส่ิงประดษิฐ์ยานอวกาศส ารวจส่ิงมชีีวติบนดาวเคราะห์ดวงใหม่) 
1.ต่อยอดจากส่ิงประดิษฐช่์วงเชา้โดยอุปกรณ์ที่สร้างและประดิษฐท์างผูจ้ดัการแข่งขนัจะมีอุปกรณ์

หลกัและเสริมเตรียมไวใ้ห้ 

2. ทางผูจ้ดัการแข่งขนัจะมีโปรแกรมใหผู้เ้ขา้แข่งขนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนั 
3. ทีมผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งท าภารกิจให้ส าเร็จตามโจทยท์ี่ใหไ้ป (โจทยจ์ะประกาศช่วงรับสมคัร) 

4. ส่ิงประดิษฐต์อ้งสามารถแสดงไฟและเสียงตามที่โจทยก์ าหนด 

5. ทุกส่วนของส่ิงประดิษฐต์อ้งหา้มสมัผสัพื้นยกเวน้ส่วนลอ้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ( 100 คะแนน ) 

ส่ิงประดิษฐ์ยานอวกาศส ารวจส่ิงมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงใหม่ 

เกณฑใ์หค้ะแนนรวม 100 คะแนน จากผลรวมของ 

1. ผลคะแนนการแข่งขนั                              30 คะแนน 
2. ผลคะแนนรายงานการออกแบบ              20 คะแนน 

ส่ิงประดิษฐ์ยานอวกาศส ารวจส่ิงมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงใหม่ 

เกณฑใ์หค้ะแนนรวม 50 คะแนน จากผลรวมของ 

1. ผลคะแนนการแข่งขนั                             30 คะแนน 

2. ผลคะแนนรายงานการออกแบบ              20 คะแนน 
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สถานการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ณ ดาวแห่งหน่ึงมีส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรม ดินแดนแห้งแลง้ ส่ิงมีชีวิตเร่ิมลม้

ตายเพราะขาดอาหาร อากาศเป็นมลพิษ ดงันั้นจึงตอ้งการออกแบบยานอวกาศเพ่ือไป

ส ารวจส่ิงมีชีวิตบนดาวดวงใหม่ โดยยานอวกาศท่ีสร้างสามารถเคล่ือนท่ีไดแ้ละ
สามารถส ารวจส่ิงมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงใหม่ได ้นกัเรียนไดรั้บหนา้ท่ีในการ

ออกแบบยานอวกาศเพื่อใชใ้นการส ารวจส่ิงมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงใหม่ โดยท่ีทีม

ออกแบบจะตอ้งออกแบบและสร้างนวตักรรมแบบเพื่อแสดงแนวคิดโดยการใช้ ลอ้

และมอเตอร์ในการเคล่ือนท่ี (ทีมงานจะเตรียมอุปกรณ์หลกัไวใ้ห้ในวนัแข่งขนั) 
 


