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หลักการและเหตุผล
“ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity, Creation, Creating, Creative Thinking) ” เป็นหนึ่ง

ในทักษะส าคัญที่ได้รับการก าหนดให้เป็นทักษะที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยังได้รับ
การก าหนดให้เป็น 1 ใน 5 ทักษะส าคัญที่พนักงานในสถานประกอบการต่าง ๆ จ าเป็นจะต้องใช้ใน
การท างาน

KingClass Academy สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงความคิด จึงได้จัดให้มีเวทีการประกวดไอเดียสิ่งประดิษฐ์ ที่ต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และการบูรณาการความรู้ในด้านวิชาการ มาต่อยอดความคิดสู่สิ่งประดิษฐ์ที่ประกอบไป
ด้วย นวัตกรรม (Innovation) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) จินตนาการ (Imagination) 
ความสะดวก (Convenient) และใช้วัสดุที่หาได้ง่าย (Easy) อีกท้ังสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับทุกคน
ในครอบครัวได้ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริงสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
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ตวัอย่าง

โต๊ะวาง Laptop, I-pad ส าหรับผู้ป่วยติดเตียง กล่องฆ่าเชือ้โรคแปรงสีฟัน แว่นตาที่สวมแล้วจะมีเสียงช่วยคนพิการในการอ่าน

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C


รายละเอียดการประกวดผลงาน

นักเรียนน าเสนอไอเดียสิ่งประดิษฐ์ทีอ่ านวย
ความสะดวกและแก้ปญัหาใหก้ับคนในครอบครวั
ลงบนกระดาษ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด

หัวข้อประกวด HAPPY FAMILY
01 1. นักเรียนสถาบัน KingClass Academy ระดับ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียน KingClass Academy 4 เดือนขึ้นไป
3. นักเรียนเป็นผู้คิดค้นผลงานด้วยตนเอง
4. ผลงานจะต้องเป็นการสร้างสรรค์สิ่งประดษิฐ์ใหม่หรอืความคิด

ใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏที่ใดมากอ่น
5. ขอสงวนสิทธ์ิในการเข้าร่วมโครงการหากพบว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์

ใหม่ในทางมิชอบ มีการดัดแปลง ท าซ้ า ลอกเลียนแบบ หรือเคย
น าเสนอกับโครงการอื่น

เงื่อนไขการสง่ผลงาน
02

การเปิดรบัผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล วันที่ 30 มกราคม 2562

ระยะเวลาการด าเนนิโครงการ
03 นักเรียนสามารถส่งผลงานได้ที่สถาบัน KingClass Academy

ที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่

การสง่ผลงาน
04
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ก าหนดการด าเนนิงาน

กิจกรรม ก าหนดเวลา

รับสมัครนักเรียนร่วมประกวดผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

น าเสนอผลงานผ่านทาง Facebook ของสาขา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

น าเสนอผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ
ทาง Facebook KingClass Big Idea Awards

วันที่ 1 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล วันที่ 30 มกราคม 2562

* ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



แบบฟอร์มการสง่ผลงาน

ด.ญ.ไอเดีย สรา้งสรรค ์สาขาเซน็ทรลับางนา

อุปกรณ์ที่ใช้
รายการ รายละเอยีด ราคา

1. ด้ามไม้กวาดพลาสติก
2. ปุ่มเรืองแสงพลาสติก
3. ขนไม้กวาดพลาสติกนาโน
4. หลอดไฟ LED
5. เซ็นเซอร์แสง
6. ที่ใส่แบตเตอรี่

ขนาด 3 หุนยาว 60 ซม.
3 แผ่น
ช่ังน าหนัก 2 - 2.5 ขีด
1 หลอด
1 แผง
1 อัน

20
30
100
70
100
30

สามารถซื้ออุปกรณ์ได้ตามร้านขายวัสดุทั่วไป

ราคาต้นทุน 350 บาท



เกณฑก์ารคดัเลือกผลงาน

ล าดับ เกณฑ์การตดัสิน

1
ความคุ้มค่า
- ประโยชน์ในการใช้งาน
- ประสิทธิภาพในการใช้งาน

2
ความสะดวกในการใช้งาน
- ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน

3
วัสดุ
- หาได้ง่ายตามร้านค้าท่ัวไป
- ราคาต้นทุนต่ า

4 ความเป็นไปได้ในการสร้างผลิตภัณฑ์

5 ความสวยงามของการออกแบบภาพวาด

หมายเหต:ุ ผลงานท่ีผ่านการคัดเลอืกต้องมีคะแนนตั้งแต่ 50 คะแนน ขึ้นไป



เกณฑ์การตัดสินผลงาน
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คะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

❖ คะแนนจากการกดโหวตทาง Facebook 50%

- 1 Like จะได้รับ 1 คะแนน

- 1 Share จะได้รับ 3 คะแนน

❖ คะแนนจากคณะกรรมการ  50%

50%50%

Facebook กรรมการ



Innovation Creativity

Imagination Convenient

Easy
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ตัวอย่างผลงานนกัเรียน
ในประเทศเกาหลใีต้



รางวัลและรายละเอียดการรับรางวัล

รางวัล จ านวน รายละเอยีดรางวลั

ชนะเลิศ 5 รางวัล
ทุนการศึกษา 5,000 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียดการรับรางวัล

- ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของ KingClass Academy ที่สามารถน าไปใช้ 
เผยแพร่หรือดัดแปลงได้เพ่ือการประชาสัมพันธ์ที่สถาบัน KingClass Academy ทั่วประเทศ

- นักเรียนที่ได้รับรางวัลจะต้องช าระภาษีรางวัลตามท่ีกฎหมายก าหนด
- ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

BIG IDEA AWARDS 2018



BIG Idea
ตัวอย่างผลงานในประเทศเกาหลีใต้
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จานปอ้งกนัความร้อนและน้ ามนั

ที่จับแทง่กาวขนาดใหญ่
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ไม้เทา้ GPS ไม้กวาดไฟฉาย



งานมอบรางวลั Big Idea Awards ในประเทศเกาหลใีต้
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มาร่วมกนัปลกุจนิตนาการ

และพลงัความคดิสร้างสรรค์

กับ KingClass Academy


