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Well-being for Elderly in your Family



เซนเซอรต์รวจจับการเคล่ือนไหว

ป้องกันอุบัติเหตุ

ตู้ยาอัจฉรยิะ เตือนความจํา มือหยิบสิ่งของอัตโนมัติ

หลักการและเหตุผล

KingClass Academy สถาบันส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการเสรมิสรา้งทักษะ จุดประกายความคิดสรา้งสรรค์

และจินตนาการ ขอเชิญนักคิดรุน่เยาว์รว่มโชว์พลังความคิดสรา้งสรรค์กับโครงการ BIG IDEA Awards 2021 ในหัวข้อ “Well-being for 

Elderly in your Family” โดยนําเสนอไอเดียสิ่งประดิษฐท์ี่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อให้ดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

ในปัจจุบันสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรือ่ย ๆ จนเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ อย่างเต็มตัว ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุเป็น

เรือ่งสําคัญในครอบครวัที่ลูกหลานต้องเอาใจใส่ และหันมาดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด โดยสังเกตทั้งเรือ่งสุขภาพรา่งกายและสุขภาพใจ

และเอาใจใส่ดูแล เพื่อผู้สูงอายุจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปในครอบครวัที่อบอุ่น



กิจกรรม กําหนดเวลา

รบัสมัครนักเรยีนรว่มประกวดผลงาน 
ส่งผลงานกระดาษจินตนาการและคลิปวิดีโอ 
ที่สาขา KingClass Academy

ต้ังแต่วันน้ี - 31 พฤษภาคม 2564

สํานักงานใหญ่แชรผ์ลงานคลิปวิดีโอ (9 มิถุนายน 2564)
และเปิดการโหวต Like&Share ทาง Facebook KingClass BIG IDEA Awards

9 - 16 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อนักเรยีนที่ได้รบัรางวัล
ทาง Facebook KingClass BIG IDEA Awards

18 มิถุนายน 2564

กําหนดการกิจกรรม



หัวข้อโครงการ

กิจกรรม BIG IDEA Awards 2021 จัดขึ้นอีกครัง้ภายใต้หัวข้อ “Well-being for Elderly in your Family”       

เพื่อเสรมิสรา้งทักษะ จุดประกายความคิดสรา้งสรรค์ และจินตนาการในการออกแบบสิ่งประดิษฐ ์หรอืนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ และสามารถช่วยเหลือ หรอือํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุใน

ครอบครวั โดยให้ออกแบบผลงานลงบนกระดาษจินตนาการ และนําเสนอผลงานโดยการถ่ายคลิปวิดีโออธบิายผลงาน

ของตนเอง ตามรายละเอียดที่กําหนด



เงื่อนไขการประกวด

1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรยีนสถาบัน KingClass Academy ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรยีน KingClass Academy ต้ังแต่ 4 เดือนขึ้นไป

3. ผลงานจะต้องตรงตามหัวข้อ “Well-being for Elderly in your Family” ที่นักเรยีนเป็นผู้คิดค้นผลงานด้วยตนเอง

4. ขอสงวนสิทธิใ์นการเข้ารว่มโครงการ หากพบว่าเป็นความคิดใหม่ในทางมิชอบ มีการดัดแปลงทําซา

ลอกเลียนแบบ หรอืเคยนําเสนอกับโครงการอ่ืน

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด



กระดาษจินตนาการ

แบบฟอรม์การส่งผลงาน

คลิปวิดีโอนําเสนอผลงาน



กระดาษจินตนาการ

รายละเอียดการนําเสนอผลงาน

1)  ดาวน์โหลดกระดาษจินตนาการ 

     ดาวน์โหลดได้ที่ Facebook Fanpage: KingClass BIG IDEA Awards และเว็บไซต์ www.kingclass.co.th

   หรอืติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KingClass Academy ที่นักเรยีนกําลังศึกษาอยู่

2)  รายละเอียดการนําเสนอผลงานจากกระดาษจินตนาการ ดังน้ี

● แนะนําตัวเอง (ชื่อ-นามสกุล - ระดับชั้น - เบอรติ์ดต่อของผู้ปกครอง - สาขาที่เรยีน)

● ชื่อผลงาน และแรงบันดาลใจในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์

● อธบิายแนวคิด และหลักการทํางานของสิ่งประดิษฐ์

● ประโยชน์ของผลงานที่มีต่อผู้สูงอายุในครอบครวั

https://www.kingclass.co.th/main/
http://www.kingclass.co.th


คลิปวิดีโอนําเสนอผลงาน

รายละเอียดการนําเสนอผลงาน

1) ถ่ายคลิปการนําเสนอผลงานจากกระดาษจินตนาการ 

   ถ่ายคลิปการนําเสนอผลงานโดยไม่จํากัดวิธกีารนําเสนอ โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที ต่อ 1 ผลงาน 

   เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในลําดับต่อไป

2) มีรายละเอียดการนําเสนอคลิป ดังน้ี

● แนะนําตัวเอง (ชื่อ-นามสกุล - ระดับชั้น - สาขาที่เรยีน)

● ชื่อผลงาน และแรงบันดาลใจในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์

● อธบิายแนวคิด และหลักการทํางานของสิ่งประดิษฐ์

● ประโยชน์ของผลงานที่มีต่อผู้สูงอายุในครอบครวั



การส่งผลงาน

คลิปการนําเสนอผลงานภาพถ่าย หรอื ไฟล์สแกน 
ผลงานกระดาษจินตนาการ

นักเรยีนส่งผลงาน กระดาษจินตนาการ และคลิปวิดีโอนําเสนอผลงาน 

ให้กับ KingClass Academy สาขาที่นักเรยีนกําลังศึกษาอยู่

หมายเหตุ: สามารถส่งผลงานได้ต้ังแต่วันน้ี ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

1 2



  คะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี

1. คะแนนจากคณะกรรมการ: 50%

2. คะแนนจากการกดโหวต Like และ Share  

ทาง Facebook KingClass BIG IDEA Awards: 50%

★ 1 Like   จะได้รบั 1 คะแนน

★ 1 Share จะได้รบั 3 คะแนน

 

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

หมายเหตุ: สามารถรว่มโหวตให้คะเเนนได้ต้ังเเต่วันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2564

คณะกรรมการ



เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน
ลําดับ เกณฑ์การตัดสิน

1 กําหนดปัญหา และการกําหนดเป้าหมายชัดเจน

2
การอธบิายแนวคิด หลักการทํางาน
- กระบวนการทํางานของสิ่งประดิษฐ์
- แนวคิด หลักการทางวิทยาศาสตรท์ี่นํามาประยุกต์ใช้

3
ความคิดสรา้งสรรค์ในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์
-  จินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค์
-  นําเสนอมุมมองที่แตกต่างออกไป โดยคิดค้นผลงานด้วยตนเอง

4 เป็นสิ่งประดิษฐท์ี่ช่วยอํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในครอบครวั
และมีศักยภาพที่จะนําไปใช้ต่อยอดได้จรงิในอนาคต

5 การนําเสนอผลงานอย่างสรา้งสรรค์ เข้าใจง่าย การออกแบบสวยงาม



รายละเอียดการรบัรางวัล
- ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิข์อง KingClass Academy ที่สามารถนําไปใช้

เผยแพรห่รอืดัดแปลงได้เพื่อการประชาสัมพันธท์ี่สถาบัน KingClass Academy ทั่วประเทศ

- นักเรยีนที่ได้รบัรางวัลจะต้องชําระภาษีรางวัลตามที่กฎหมายกําหนด

- ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

รางวัล รายละเอียดรางวัล

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษา 5,000 บาท 
พรอ้มเกียรติบัตร 

รางวัลและรายละเอียดการรบัรางวัล

หมายเหตุ

* รางวัลเป็นไปตามจํานวนนักเรยีนที่สมัครเข้ารว่มโครงการ
** รางวัลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม



งานมอบรางวัล Big Idea Awards ในประเทศเกาหลีใต้ 




