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ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิง่ประดษิฐ ์
“สดุยอดนวัตกรรมอำชวีศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

.......................................................................................  

ประเภทท ี่ 1 สิ่งประดษิฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 

1.  ค ำจ ำกัดควำม   
 เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชีวิตหรือพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
 

2.  เจตนำรมณ์ 
 2.1  เพ่ือสร้ำงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชีวิตหรือพัฒนำคุณภำพชีวิต  
ให้ดียิ่งขึน้ 
 2.2  เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญำ และสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 2.3  เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตในด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนและควำมปลอดภัยในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ 
 

3.  ว ัตถ ุประสงค์ 
 3.1  เพ่ื อสนองยุทธศำสตร์ตำมแผนพั ฒนำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ /นโยบำยกำรวิจั ยของชำติ  
นโยบำยรัฐบำล/กระทรวงศึกษำธิกำร/ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ/ยุทธศำสตร์จังหวัด/พันธกิจและนโยบำย 
ของสถำนศึกษำ   

3.2  เพ่ือเป็นกำรเปิดโอกำสให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ได้คิดค้นและพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ด้ำนพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 

3.3  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ทักษะและเจตคติในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 3.4  เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำ 

 3.5  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 3.6  เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 
 

4.  ข้อก ำหนดทั่วไป 
 4.1  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชีวิตหรือ
พัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
 4.2  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนำปรับปรุงให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนมีควำมปลอดภัย
ปรำศจำกผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 4.3  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้งำนได้จริง มีควำมปลอดภัย เกิดประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์และมีกำรน ำไป
ทดลองใช้งำนจริงกับบุคคลทั่วไปหน่วยงำนชุมชน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกัน 
 4.4  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถสำธิตหรือทดลองกำร
ใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์หรือมีหลักฐำนแสดงกำรสำธิตหรือทดลองกำรใช้งำนให้เห็นได้อย่ำงเด่นชัด 
 4.5  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ของนักเรียน นักศึกษำระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำ
นอกระบบ กำรศึกษำระบบทวิภำคี ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และท่ีปรึกษำจ ำนวนไม่เกิน 5 คน 

 

/4.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ… 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (2) 

 

 4.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 1 จำกสถำนศึกษำเดียวกันต้องไม่ซ้ ำกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอ่ืน ๆ อำทิ เช่น ชื่อรูปร่ำง คุณลักษณะ และกระบวนกำรท ำงำน   

4.7  ให้จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประกวด จ ำนวน 2 เล่ม ภำยในเล่มประกอบด้วยเอกสำรข้อ 4.7.1 - 4.7.7 
และจัดเรียงเอกสำรตำมล ำดับดังนี้ 
 4.7.1  แบบน ำเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) 
 4.7.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (ไม่เกิน 20 หน้ำ) 
 4.7.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
 4.7.4  แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งำนจริง 
 4.7.5  แบบแสดงคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net จ ำนวน 
3 แผ่น (รวมอยู่ในเล่ม เล่มละ 1 แผ่น และแยกส่งเจ้ำหน้ำที่รับลงทะเบียนจ ำนวน 1 แผ่น) 
 4.7.6 หลักฐำนแสดงกำรซื้อขำยหรือจ้ำงผลิต (ถ้ำมี) 
 4.7.7 รูปภำพประกอบ (จ ำนวน 1 แผ่น ไม่เกิน 2 รูป)  
  

5.  หล ักเกณฑ ์กำรพ ิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯที ่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไปของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท ี่ 1 ท ุกประกำร จ ึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้ 
 5.2  ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ ที่ส่ งเข้ำประกวดต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ 
(www.thaiinvention.net) หำกไม่ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด 
 5.3  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องลงทะเบียน และติดตั้งผลงำนตำมวันและเวลำที่ก ำหนดหำกไม่
ลงทะเบียนและติดตั้งตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมกำรประกวดแต่อนุญำตให้จัดแสดงผลงำนได้ 
 5.4  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ใน
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ส่วนกำรประกวดในระดับ
ภำคและระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบหรือ 
ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด และต้องไม่เคยผ่ำนกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
ของคนรุ่นใหม่ระดับชำติมำก่อน หรือน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์เดิมที่ เคยได้รับรำงวัลมำส่งเข้ำประกวดใหม่ 
โดยเปลี่ยนประเภท 

5.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำมีกำรลอก
เลียนผลงำนหรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัลและเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน 

5.7  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำด แล้วน ำมำปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือส่ง
เข้ำประกวดจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 

5.8  กรณีที่เป็นกำรน ำสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอดต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำได้มีกำรพัฒนำ
ให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรของผู้อื่น 
   
 
 
 
 

/5.9  กรณีเกิดปัญหำ... 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (3) 

 

5.9  กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ตัดสิน ชี้ขำด ทั้งนี้ภำยใต้ข้อก ำหนดกติกำ
และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

5.10  กรณีผลงำนเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำคุณภำพชีวิตในด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนและควำมปลอดภัย
ในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ จะมีสิทธิในกำรพิจำรณำให้ได้รับรำงวัลเพ่ิมเติมจำกบริษัท เอ.พี.ออนด้ำ จ ำกัด 
(เฉพำะผลงำนที่เข้ำร่วมกำรประกวดในระดับภำคและระดับชำติเท่ำนั้น) 
 

6.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯและแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย 
 ให้จัดส่งเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัยในวันลงทะเบียนตำม
ก ำหนดเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด จ ำนวน 2 เล่ม ภำยในเล่มประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส ่วนท ี่ 1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (แบบ ว-สอศ-2) 
 ส่วนที่ 2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทที่ 1 – บทที่ 5 (ไม่เกิน 20 หน้ำ) โดยไม่รวม ปก บทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกำศ สำรบัญ บรรณำนุกรม และภำคผนวก (หำกเกินจ ำนวน 20 หน้ำคณะกรรมกำรจะไม่รับกำรพิจำรณำ) 
 ส ่วนท ี่ 3  ภำคผนวกประกอบด้วย 

  3.1  คู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
  3.2  แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง ตำมแบบที่ส ำนักงำคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำก ำหนด 
  3.3  แบบแสดงคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 
  3.4  หลักฐำนแสดงกำรซื้อขำยหรือจ้ำงผลิต 
  3.5  รูปภำพประกอบ (จ ำนวน 1 แผ่น ไม่เกิน 2 รูป) 

 ส่วนที่ 4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ 
Thaiinvention.net  
 

7.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
  7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 
  7.2  ขนำดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนำด 16 point และห ัวข ้อขนำด 18 point 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8.  หลักเกณฑ์… 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (4) 

 

8.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 1 ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต 

 
/5.  กำรเลือกใช้… 

  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ-2)  (3 คะแนน) 
ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  3 2 1 0 

1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3 )  (6 คะแนน) 
1.2.1 รูปแบบกำรวิจัยที่ถูกต้อง  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
1.2.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (3 คะแนน) 
1.3.1 ชัดเจนถูกต้อง/รำยละเอียดภำคภำษำไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
1.3.2 ชัดเจนถูกต้อง/รำยละเอียดภำคภำษำอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

1.4  แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (1 คะแนน) 
ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด 1 0 0 0 

1.5  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ   
     Thaiinvention.net  (2 คะแนน) 

ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2,  
แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก 

2 - - 0 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 25 คะแนน) 
2.1  ประดิษฐ์หรือพัฒนำขึ้นใหม่  (10 คะแนน)  10 8 6 4 
2.2  สำมำรถท ำงำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
2.3  สำมำรถพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์และหรืออุตสำหกรรมได้  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
3.1  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
3.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
3.4  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำคภำษำอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
3.5  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำคภำษำอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
3.6  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำคภำษำอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

4.  ควำมเหมำะสมด้ำนลักษณะรูปแบบของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 20 คะแนน ) 
4.1  เทคนิคกำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
4.2  รูปแบบควำมเหมำะสม  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
4.3  ควำมปลอดภัย  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
4.4  ผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  (5 คะแนน) 5 4 3 2 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (5) 

 

 

 

9.  ข ้อพ ิจำรณำกำรให ้คะแนนผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ ประเภทท ี่ 1 ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 

 
 
 
 

/1.2  แบบรำยงำน… 
  

จดุให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
5.  กำรเลือกใช้วัสดุในกำรผลิตผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 

5.1  วัสดุเหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
5.2  คุณภำพของวัสดุ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

6.  คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 20 คะแนน) 
6.1  ประโยชน์กำรใช้งำน  (10 คะแนน) 

 
 
 

10 8 6 4 
6.2  ประสิทธิภำพ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
6.3  ประสิทธิผลต่อกำรลงทุน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

รวม 100  คะแนน 

1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส่ิงประด ิษฐ์ฯ และคู่ม ือประกอบกำรใชง้ำน  (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยส ิ่งประดิษฐ์ฯ 
 ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/
 รำยละเอียด ตำมแบบ ว-สอศ-2 
 (3 คะแนน) 
 
 

ดีมำก = (3) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครง 
กำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ มีควำม
ประณีตถูกต้องของรูปแบบ ในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก
กำรจัดท ำรูปเล่มเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำร 
อ้ำงอิงได้ 

ดี = (2) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครง 
กำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบแต่ไม่มีควำม
ประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก 
กำรจัดท ำรูปเล่มเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำร 
อ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครง 
กำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯทั้ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วนทั้งในด้ำน
เนื้อหำ ภำพประกอบไม่มีควำมประณีตถูกต้องของ
รูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
- แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่ถูกต้องตำม

แบบที่ก ำหนด 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (6) 

 

 

          
 
 
 
 
 
 

/1.3  คู่มือประกอบ… 
 
 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย 
 ตำมแบบ ว-สอศ-3 (6 คะแนน) 
 1.2.1  รูปแบบกำรว ิจ ัยที่ถ ูกต้อง 
 (3 คะแนน) 

ด ีมำก = (3) 

- รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ มีควำม
ประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก 
กำรจัดท ำรูปเล่ม เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำร 
อ้ำงอิงได้ 

ดี = (2) 

- รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบแต่ไม่มีควำม
ประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก
กำรจัดท ำรูปเล่ม เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำร 
อ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 

- รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่ครบถ้วนทั้งใน
ด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ ไม่มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่มไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
- รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีควำมถูกต้อง 

ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 
 1.2.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ 
 (3 คะแนน) ด ีมำก =(3) 

- เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน
ตำมหลักวิชำกำรเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำร 
อ้ำงอิงได้ 

ดี = (2) 
- เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน

ตำมหลักวิชำกำรแต่มีข้อบกพร่องบำงส่วนเหมำะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 
- เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีข้อบกพร่องมำกไม่เหมำะสม

ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
- เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีควำมถูกต้องไม่เหมำะสม

ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (7) 

 

 
 
 
 

/2.  ข ้อก  ำหนด...  
 
 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนฯ/ 
 ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/ 
 รำยละเอียด 
 
 1.3.1  ภำคภำษำไทย 
 (1.5 คะแนน) 

ด ีมำก = (1.5) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้ งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ ถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้ งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (0.5) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้ งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดค่อนข้ำงมำก 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้ง กำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

 1.3.2  ภำคภำษำอังกฤษ 
 (1.5 คะแนน) ด ีมำก = (1.5) 

มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ ถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (0.5) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดค่อนข้ำงมำก 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

1.4  แบบคุณลักษณะ 
 ของผลงำนสิง่ประดิษฐฯ์ 
 (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
- มีแบบคุณลักษณะ ที่พิมพ์ออกจำกระบบ 
- Thaiinvention.net 

ปรับปรุง = (0) - ไม่มีแบบคุณลักษณะ 
1.5  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย   
      แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  
      และภำคผนวก เข้ำในระบบ  
      Thaiinvention.net 
      (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ทีอั่ปโหลดครบถ้วน และมีข้อมูลถูกต้อง 

ปรับปรุง = 
(0) 

ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดมีข้อมูลไม่ถูกต้อง อัปโหลดไฟล์
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์ 
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2.  ข ้อก  ำหนด/ค ุณสมบ ัต ิของผลงำนส ิ่งประด ิษฐ์ฯ  (รวม 25 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

2.1  ประด ิษฐ ์หร ือพ ัฒนำข ึ้นใหม่ 
 (10 คะแนน) ด ีมำก = (10) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ มีควำมทันสมัย
และมีประสิทธิภำพ 

ดี = (8) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่และมี
ประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน 

พอใช้ = (6) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่แต่ไม่มี
ผลต่อประสิทธิภำพ 

ปรับปรุง = (4) ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์ หรือพัฒนำขึ้นใหม ่
2.2  สำมำรถท ำงำนได้ตรงตำม  
      วัตถุประสงค์ (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 

ดี = (4) 
ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ แต่มี
ข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = (3) 
ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ แต่มี
ข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (2) ท ำงำนไม่ได้ตรงตำมวัตถุประสงค ์
2.3  สำมำรถพ ัฒนำส ู่เชิงพำณิชย์ 
 และหรืออุตสำหกรรมได ้
 (10 คะแนน) ด ีมำก = (10) 

สำมำรถแสดงหลักฐำนกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ไปพัฒนำต่อยอดและพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิง
พำณิชย์หรืออุตสำหกรรมในปัจจุบัน โดยมีเอกสำร 
ยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และเอกสำรเจรจำ
สั่งซื้อหรือสั่งผลิต 

ดี = (8) 

สำมำรถแสดงหลักฐำนกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ไปพัฒนำต่อยอดและพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิง
พำณิชย์หรืออุตสำหกรรมในปัจจุบัน โดยมีเอกสำร 
ยื่นขอ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือเอกสำรเจรจำ
สั่งซื้อหรือสั่งผลิต 

พอใช้ = (6) 

มีแนวโน้มที่จะน ำสิ ่งประดิษฐ์ฯ ไปพัฒนำต่อยอด
และพ ัฒนำกระบวนกำรผลิตสู ่เช ิงพำณ ิชย ์หร ือ
อุตสำหกรรมในปัจจุบันอย่ำงชัดเจน เช่นมีแผนธุรกิจ
หรือแผนกำรตลำด 

ปรับปรุง = (4) 
มีแนวโน้มจะน ำไปพัฒนำต่อยอดและพัฒนำกระบวนกำร
ผลิตสู่เชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรมในปัจจุบัน แต่ไม่มี
เอกสำรหลักฐำนแสดงท่ีชัดเจน 

 
 
 
 

/3.  กำรน  ำเสนอ… 
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3.  กำรน  ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.1  ควำมพร ้อมในกำรน  ำเสนอ 
 ผลงำนและกำรสำธ ิตภำษำไทย 
 (1.5 คะแนน) 

ด ีมำก = (1.5) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำรใน
กำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม 

ด ี = (1) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำรใน
กำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (0.5) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำรใน
กำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (0) - ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน  
 ภำษำไทย (1.5คะแนน) 

ด ีมำก = (1.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้ = (0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสม 

3.3  ควำมชัดเจนในกำรน  ำเสนอผลงำน 
 ภำษำไทย (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลอง ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอยด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 
ทั้ง 4 ด้ำน 

ด ี = (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลอง ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 
3 ด้ำน 

พอใช้ = (1) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลอง ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง  
2  ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) - ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองได้ 
 

/3.4  ควำมพร้อม… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
3.4  ควำมพร ้อมในกำรน  ำเสนอ 
 ผลงำนและกำรสำธ ิตภำษำอังกฤษ 
 (1.5 คะแนน) 

ด ีมำก = (1.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วนและ
เหมำะสม 

ด ี = (1) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (0.5) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (0) - ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
3.5  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน  
 ภำษำอังกฤษ 
 (1.5 คะแนน) 

ด ีมำก = (1.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้ =(0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสม 

3.6   ควำมชัดเจนในกำรน  ำเสนอผลงำน 
 ภำษำอังกฤษ 
 (2 คะแนน) ด ีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 
ทั้ง 4 ด้ำน 

ดี= (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 
3 ด้ำน 

พอใช้ = (1) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 
2 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองได้ 
 

/4. ควำมเหมำะสม… 
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4. ควำมเหมำะสมในดำ้นลักษณะรูปแบบของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

4.1  เทคน ิคกำรออกแบบและ 
      ระบบกำรท  ำงำน  (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร และระบบกำรท ำงำนไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

ดี = (4) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำม 
หลักวิชำกำร แต่ระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

พอใช้ = (3) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรบำงส่วน และระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

ปรับปรุง = (2) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน ไม่เป็นไปตำมหลัก
วิชำกำร และระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

4.2  ร ูปแบบควำมเหมำะสม 
 (5คะแนน) ดีมำก = (5) 

รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะของผลงำน 
ครบทั้ง  3  ด้ำน 

ดี = (4) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะของผลงำน 
เหมำะสม  2  ด้ำน 

พอใช้ = (3) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะของผลงำน 
เหมำะสม  1  ด้ำน 

ปรับปรุง = (2) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก ไม่เหมำะสมกับลักษณะของ
ผลงำน  

4.3  ควำมปลอดภ ัย 
 (5 คะแนน) ด ีมำก = (5) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน 

ด ี = (4) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน แต่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม 

พอใช้ = (3) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่ งประดิษฐ์ฯ และผู้ ใช้ งำน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง 
แต่ไม่สมบูรณ์ 

ปร ับปร ุง = (2) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ไม่มีควำม
ปลอดภัยในกำรใช้งำน  และไม่มีระบบป้องกัน
อันตรำย ต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน 

 
 
 
 
 

/4.4  ผลกระทบ… 
 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (12) 

 

4.4  ผลกระทบต่อธรรมชำติ 
 และสิ่งแวดล้อม 
 (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5) ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
ดี = (4) มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมน้อย 
พอใช้ = (3) มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมปำนกลำง 
ปรับปรุง = (2) มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมมำก 

5. กำรเลือกใช้วัสดุในกำรผลิตผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข ้อพ ิจำรณำ 

5.1  วัสดุเหมำะสมกับผลงำสิ่งประดิษฐ์  
 (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) ใช้วัสดุเหมำะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (4) ใช้วัสดุเหมำะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้ำน 

พอใช้ = (3) 
ใช้วัสดุเหมำะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (2) ใช้วัสดุไม่เหมำะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย 

5.2  ค ุณภำพของวสัด ุ
 (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 
คุณภำพของวัสดุที่ใช้มีควำมคงทนแข็งแรงเหมำะสม
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ดี = (4) 
คุณภำพของวัสดุที่ใช้มีควำมคงทนแข็งแรงสูงเกิน
ควำมจ ำเป็นกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

พอใช้ = (3) 
ค ุณภำพของว ัสด ุท ี่ใช ้ม ีควำมคงทนแข็งแรงน้อยกว่ำที่
ควรจะใช้กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ปรับปรุง = (2) 
คุณภำพของวัสดุมีควำมคงทนแข็งแรงไม่เหมำะสม
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

6. ค ุณค ่ำของผลงำนส ิ่งประด ิษฐ์ฯ  (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

6.1  ประโยชน ์กำรใช ้งำน 
 (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีประโยชน์และสำมำรถใช้งำนได้
จริง ตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร มีหลักฐำนกำร
น ำไปใช้งำนกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่ำ 3 
คน หรือ หน่วยงำน/ชุมชน ที่น ำไปทดสอบ/ทดลอง
ใช้/ตรวจสอบมำตรฐำน 3 หน่วยงำน ตำมเอกสำร
แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งำนจริง
และภำพประกอบ 

ดี = (8) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีประโยชน์และสำมำรถใช้งำนได้
จริง ตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร มีหลักฐำนกำร
น ำไปใช้งำนกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่ำ 2 
คน หรือ หน่วยงำน/ชุมชน ที่น ำไปทดสอบ/ทดลองใช้ 
/ตรวจสอบมำตรฐำน 2 หน่วยงำน ตำมเอกสำรแบบ
รับรอง กำรน ำผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ ไปใช้ งำนจริง 
และภำพประกอบ 

 
/จุดให้คะแนน… 

 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (13) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

 

พอใช้ = (6) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีประโยชน์และสำมำรถใช้งำนได้จริง 
ตำมวัตถุประสงค์มีหลักฐำนกำรน ำไปใช้งำนกับบุคคล
ทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่ำ 1 คน หรือ หน่วยงำน/
ชุมชน ที่น ำไปทดสอบ/ทดลองใช้/ตรวจสอบมำตรฐำน 
1 หน่วยงำน ตำมเอกสำรแบบรับรองกำรน ำผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งำนจริงและภำพประกอบ 

ปรับปรุง = (4) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีประโยชน์และสำมำรถใช้งำนได้จริง 
ตำมวัตถุประสงค์ แต่เอกสำรแบบรับรองกำรน ำผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งำนจริงและภำพประกอบไม่สมบูรณ์ 

6.2   ประส ิทธ ิภำพ   
 (5 คะแนน) ด ีมำก= (5) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภำพครบตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะ 
เฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ด ี= (4) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภำพครบตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะ 
เฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้= (3) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้ไม่ครบ ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
คุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ และมี
ข้อบกพร่อง 

ปร ับปร ุง= (2) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนไม่ได้ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
คุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6.3  ประสิทธิผล... 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (14) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
6.3  ประสิทธิผลต่อกำรลงทุน 
 (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 
เป็นผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ ที่สำมำรถก ่อให ้เก ิดผลงำน 
ท ี่ค ุ้มค ่ำต ่อกำรลงท ุนในระดับสูง 

ด ี = (4) 
เป็นผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ ที่สำมำรถก ่อให ้เก ิดผลงำน 
ท ี่ค ุ้มค ่ำต ่อกำรลงท ุนในระดับปำนกลำง 

พอใช้ = (3) 
เป็นผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ ที่สำมำรถก ่อให ้เก ิดผลงำน 
ท ี่ค ุ้มค ่ำต ่อกำรลงท ุนในระดับน้อย 

ปร ับปร ุง = (2) 
เป็นผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ ทีไ่ม่สำมำรถก ่อให ้เก ิด
ผลงำนท ี่ค ุ้มค ่ำต ่อกำรลงท ุน 

 

 

หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 6. คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ว่ำมคีะแนนต่ำงกันหรือไม่ โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 

 

10.  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

  
(นำยส ำเริง  สุขสวัสดิ์) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคชุมแพ 
ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนด กติกำ 

และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต 

(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

 

 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ  (1) 

 

ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ ์
“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 

………..…………………………………………………………………….………….. 
 
 

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ 
 

1.  ค ำจ ำกัดควำม 
 เป็นเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกล ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช้ส่งเสริม สนับสนุน ในกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำง ๆ 
เช่น อุตสำหกรรม เกษตรกรรมพำณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพไม่ใช่
เครื่องมือหรืออุปกรณ ์
 เครื่องจักรกล หมำยถึงชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นจำกส่วนต่ำง ๆ หลำยส่วน ซึ่งถูกสร้ำงขึ้นมำเพ่ือท ำให้บรรลุ
จุดมุ่งหมำยเฉพำะเจำะจงอย่ำงหนึ่ง เครื่องจักรกลจะต้องมีพลังขับเคลื่อน เช่น พลังงำนเชิงกล ควำมร้อนเคมีหรือ
ไฟฟ้ำ เป็นต้น 
 เครื่องมือกล หมำยถึง เครื่องมือที่ท ำงำนโดยอำศัยพลังงำนขับเคลื่อน เช่น ไฟฟ้ำ เครื่องยนต์หรือต้นก ำลังอ่ืน ๆ 
 

2.  เจตนำรมณ์ 
 เพ่ือกำรประกอบอำชีพ โดยมีจุดมุ่งหมำยให้นักประดิษฐ์ จัดท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ที่สำมำรถท ำงำนด้วยระบบ
อัตโนมัติและน ำไปใช้ประกอบอำชีพด้ำนต่ำง ๆ ก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต เช่น 
อุตสำหกรรมเกษตรกรรม พำณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เป็นต้น  
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอำชีวศึกษำของชำติ 
 3.2  เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำ 
 3.3  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 3.4  เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 
 3.5  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และทักษะในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรประกอบอำชีพ 
 3.6  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ท้องถิ่นหรือสถำนประกอบกำร
ในกำรประกอบอำชีพ  
 3.7  เพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

4.  ข้อก ำหนดทั่วไป 
 4.1  เป็นเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกล  ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือพัฒนำขึ้นเพ่ือใช้ส่งเสริม สนับสนุน ในกำร
ประกอบอำชีพด้ำนต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรม เกษตรกรรม พำณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรมเหมำะสมกับกำรใช้งำน 
มีควำมปลอดภัย มีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมไม่เกินมำตรฐำนและต้องไม่เคยผ่ำนกำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชำติมำก่อน หรือน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรำงวัลมำส่งเข้ำประกวดใหม่
โดยเปลี่ยนประเภท 

 
 
 

/4.2  เป็นผลงำน... 
    
 
 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ  (2) 

 

 4.2  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถน ำโปรแกรมประยุกต์ (Application) เป็นส่วนหนึ่งในกำรท ำงำน
หรือไม่ก็ได้ 
 4.3  กรณีที่เป็นกำรน ำสินค้ำ หรือผลิตภัณฑ์ ที่มีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำได้มี
กำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
ของผู้อื่น 
 4.4  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำร กำรเรียน กำรสอน ที่สำมำรถสำธิตหรือทดลองกำรใช้
งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐำนแสดงกำรสำธิตหรือทดลองกำรใช้งำนให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 
 4.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 2 จำกสถำนศึกษำเดียวกัน ต้องไม่ซ้ ำกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอ่ืน ๆ อำทิเช่น ชื่อรูปร่ำง คุณลักษณะและกระบวนกำรท ำงำน ฯลฯ 
 4.6  ให้จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประกวด จ ำนวน 2 เล่ม ในแต่ละเล่มประกอบด้วยเอกสำรข้อ 4.6.1 
ถึง 4.6.7 และจัดเรียงเอกสำรตำมล ำดับดังนี้ 
 4.6.1  แบบน ำเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) 
 4.6.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (ไม่เกิน 20 หน้ำ) 
 4.6.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
 4.6.4  แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งำนจริง 
 4.6.5  แบบแสดงคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯพิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net จ ำนวน 3 
แผ่น (รวมอยู่ในเล่ม เล่มละ 1 แผ่น และแยกส่งเจ้ำหน้ำที่รับลงทะเบียนจ ำนวน 1 แผ่น) 
 4.6.6 หลักฐำนแสดงกำรซื้อขำยหรือจ้ำงผลิต 
 4.6.7 รูปภำพประกอบ (จ ำนวน1แผ่น ไม่เกิน 2รูป) 
 4.7  เป็นนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช.,ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษำ
จ ำนวนไม่เกิน 5 คน 
 

5. หลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไปของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 2 ทุกประกำร   
 5.2  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องลงทะเบียนในฐำนข้อมูลออนไลน์ (http://thaiinvention.net) 
และติดตั้งผลงำนตำมวันและเวลำที่ก ำหนดหำกไม่ลงทะเบียนและติดตั้งตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ไม่อนุญำตให้เข้ำ
ร่วมกำรประกวดแต่อนุญำตให้จัดแสดงผลงำนได้ 
 5.3  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 
ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวดไม่น้อยกว่ำ7วันส่วนกำรประกวดในระดับ
ภำคและระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.4  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบหรือส่ง
ประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 5.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯที่ส่งประกวดและได้รับรำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำมีกำรลอก
เลียนผลงำน หรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัล และเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน 

 
 

/5.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ... 
 
 
 
 
 

http://thaiinvention.net/


ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ  (3) 

 

 5.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำด แล้วน ำมำปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือส่ง 
เข้ำประกวดจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 
 5.7  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ต้องสอดคล้องกับประเภทวิชำที่เรียนของผู้ประดิษฐ์ หรืออำจมีกำรบูรณำกำร 
ข้ำมประเภทวิชำ หรือข้ำมสถำนศึกษำ หรือแหล่งเรียนรู้อื่น 
 5.8  กรณีที่เป็นกำรน ำสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำได้มีกำร
พัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรของผู้อื่น 
 5.9  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 2 ต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ ก่อนวันประกวดฯ 
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับงบประมำณจำกส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและได้รับกำรรับรองผลกำรประกวดฯ ในกรณี
ไม่ลงทะเบียนในฐำนข้อมูลออนไลน์ หำกได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดจะถูกถอดถอนรำงวัลและเลื่อนล ำดับถัดไป
ขึ้นมำแทน 
 5.10  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เคยผ่ำนกำรประกวดประเภทต่ำง ๆ ในระดับภำคมำแล้ว และยังไม่ได้รับกำร
พัฒนำปรับปรุง ห้ำมน ำมำประกวดซ้ ำ 
 5.11  กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด 
 

6.เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯและแบบรำยงำนกำรวิจัย  
 ให้จัดส่งเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัยในวันลงทะเบียนตำม
ก ำหนดเวลำ ที่คณะกรรมกำรก ำหนด จ ำนวน 2 เล่มภำยในเล่มประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (แบบ ว-สอศ-2)  
 ส่วนที่ 2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (ไม่เกิน 20 หน้ำ) 
 ส่วนที่ 3  ภำคผนวกประกอบด้วย 

3.1  คู่มือกำรใช้งำนทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
3.2  แบบรับรองกำรน ำผลสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
3.3  แบบแสดงคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯพิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 
3.4  หลักฐำนกำรซื้อขำยเชิงพำณิชย์และอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
3.5  รูปภำพประกอบ (จ ำนวน1แผ่นไม่เกิน 2รูป)  

 ส่วนที่ 4   อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวกเข้ำในระบบ Thaiinvention.net  
 

7.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
  7.1  รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 
  7.2  ขนำดตัวอกัษรแบบปกติขนำด 16 point และหัวข้อขนำด 18 point 

 
 
 
 
 
 
 
 

/8. หลักเกณฑ์... 
 
 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ  (4) 

 

8.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯประเภทท่ี2ด้ำนกำรประกอบอำชีพ 

 

/5.  กำรเลือกใช้... 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ-2) (3คะแนน) 
ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  3 2 1 0 

1.2 แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (9 คะแนน)  
1.2.1 กำรเขียนบทน ำ (2 คะแนน)  2 1.5 1 0.5 
1.2.2 แนวควำมคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
1.2.3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
1.2.4 ผลกำรวิจัย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
1.2.5 สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนและแบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (1 คะแนน) 
ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  1 0.5 0 0 

1.4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวกเข้ำในระบบ  
Thaiinvention.net (2 คะแนน) 

ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์PDF ประกอบด้วยแบบว-สอศ-2,  
แบบว-สอศ-3 และภำคผนวก 

2 - - 0 

2. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
2.1  ประดิษฐ์หรือพัฒนำขึ้นใหม่ (10 คะแนน)  10 8 6 4 
2.2  สำมำรถท ำงำนไดต้รงตำมวัตถุประสงค์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
2.3  หลักฐำนกำรซื้อขำยเชิงพำณิชย์ (5 คะแนน)  5 4 3 2 

3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ(รวม 10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
4. กำรน ำเสนอผลงำน  ( 5  คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
3.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
3.4 กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำคภำษำอังกฤษ (1.5คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
3.5 บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำคภำษำอังกฤษ (1.5คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
3.6  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำคภำษำอังกฤษ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ  (รวม 20 คะแนน ) 
( 20  คะแนน ) 4.1  เทคนิคกำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน อัตโนมัติหรือแบบอ่ืน ๆ 

      (10 คะแนน) 
10 8 6 4 

4.2  รูปแบบควำมเหมำะสม (4 คะแนน) 4 3 2 1 
4.3  ควำมปลอดภัย (4 คะแนน) 4 3 2 1 
4.4  ผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (2 คะแนน)  
 

2 1.5 1 0.5 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ  (5) 

 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
5.  กำรเลือกใช้วัสดุในกำรผลิตผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 

5.1  วสัดุเหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
5.2  คุณภำพของวัสดุ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

6.  คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ(รวม 25 คะแนน) 
6.1  ประโยชน์กำรใช้งำน (10 คะแนน) 10 8 6 4 
6.2  ประสิทธิภำพกำรท ำแบบอัตโนมัติหรืออ่ืน ๆ (10 คะแนน) 10 8 6 4 

6.3  ประสิทธิผลต่อกำรลงทุน (5 คะแนน) 5 4 3 2 
รวม 100  คะแนน 

        

9.  ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯประเภทท่ี2 ด้ำนกำรประกอบอำชีพ 

 
 
 

/1.2  แบบรำยงำน... 
 
 
 
 

1.เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/ 
รำยละเอียด (แบบ ว-สอศ-2) 
(3 คะแนน) 

ดีมำก = (3) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี =(2) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ แต่ไม่มีควำมประณีต
ถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่มเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วนทั้งในด้ำน
เนื้อหำ ภำพประกอบไม่ มีควำมประณีตถูกต้อง 
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม  
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง =(0) 
- ไม่น ำส่งแบบแสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ 
- ทั้ง 26 ข้อ 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ  (6) 

 

           
 
 

/1.2.4 ผลกำรวิจัย... 
  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย 

(แบบ ว-สอศ-3) (9 คะแนน) 
 
1.2.1  กำรเขียนบทน ำ  
        (2 คะแนน) 

ดีมำก= (2) 
- ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำควำมสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำครบถ้วนถูกต้อง 

ดี=(1.5) 
- ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำควำมสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

พอใช้ = (1) 
- ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำควำมสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำไม่สอดคล้องกัน 

ปรับปรุง = (0.5) 
- ไม่ มี ควำมเป็ นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ

วัตถุประสงค์และสภำพปัญหำ 
1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัย 
        ที่เก่ียวข้อง (1 คะแนน) ดีมำก = (1) 

มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ 
ใช้มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืน ๆ มำสนับสนุน 
กำรวิจัยถูกต้องครบถ้วน 

ดี= (0.5) 
มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ 
ใช้มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืน ๆ มำสนับสนุน 
กำรวิจัยถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

พอใช้ =(0) 
มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ 
ใช้มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืน ๆ มำสนับสนุน 
กำรวิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ 
ใช้ไม่มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืน ๆ มำสนับสนุน
กำรวิจัย 

1.2.3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
        (2 คะแนน) ดีมำก = (2) 

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำร 
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำกำรวิจัย
ถูกต้องครบถ้วน 

ดี= (1.5) 
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำกำร
วิจัยถูกต้องครบถ้วน แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ =(1) 
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำกำร
วิจัยถูกต้องครบถ้วนแต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง = (0.5) 
ไม่มีควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร 
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำ
กำรวิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ  (7) 

 

 
 
 

/จุดให้คะแนน... 
 
 
 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.2.4  ผลกำรวิจัย 
         (2 คะแนน) ดีมำก = (2) 

- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย
และมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยถูกต้องและครบถ้วน
ตำมระเบียบวิธีวิจัย 

ดี= (1.5) 
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย

บำงข้อ และมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบ
วิธีวิจัยมีข้อผิดพลำดน้อย 

พอใช้ = (1) 
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย

บำงข้อและมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบ
วิธีวิจัยมีข้อผิดพลำดมำก 

ป รั บ ป รุ ง = 
(0.5) 

- กำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย
และไม่มีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย 

1.2.5  สรุป อภิปรำยผลและ 
        ข้อเสนอแนะ (2 คะแนน) ดีมำก = (2) 

มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็นและ 
มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ หรือกำรพัฒนำ
ต่อยอดถูกต้องครบถ้วน 

ดี= (1.5) 
มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็นและ 
มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ หรือกำรพัฒนำ
ต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้= (1) 
มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็นและ
มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ หรือกำรพัฒนำ
ต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ป รั บ ป รุ ง  = 
(0.5) 

ไม่มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยและไม่ตรง
ประเด็นไม่มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
หรือกำรพัฒนำต่อยอด 

1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนฯ/ 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/ 
      รำยละเอียด (1 คะแนน) 

ดีมำก = (1)  
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้ง กำรใช้งำน 
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุงรักษำ ที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ถูกต้องและแบบคุณลักษณะฯ ถูกต้องครบถ้วน 

ดี= (0.5) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้งกำรใช้งำนข้อควร
ระวัง กำรบ ำรุงรักษำ ที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อได้
ถูกต้องและแบบคุณลักษณะฯ แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ  (8) 

 

 
 
 
 

/2.3  หลักฐำนกำร... 
 
 
 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

 

พอใช้= (0) 

มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้ง กำรใช้งำน 
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุงรักษำ ที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติ ด ต่ อ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะแ บบ คุ ณ ลั ก ษณ ะฯ  
แต่มีข้อผิดพลำดค่อนข้ำงมำก 

ปรับปรุง = (0) 

ไม่มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้ง กำรใช้
งำน ข้อควรระวัง กำรบ ำรุงรักษำ ที่อยู่ของผู้ผลิตที่
สำมำรถติดต่อได้ถูกต้องและแบบคุณลักษณะฯ 
ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

     1.4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย       
           แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3   
           และภำคผนวก เข้ำในระบบ  
           Thaiinvention.net   
           (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 
ไฟล์  PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ 
ว-สอศ-3 และภำคผนวก ที่อัปโหลดครบถ้วน และ 
มีข้อมูลถูกต้อง 

ปรับปรุง = (0) 

ไฟล์  PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ 
ว-สอศ-3 และภำคผนวก ที่ อัปโหลด มีข้อมูล 
ไม่ถูกต้อง อัปโหลดไฟล์ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้
อัปโหลดไฟล์ 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ(รวม 20คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

     2.1  ประดิษฐ์ หรือพัฒนำขึ้นใหม่ 
           (10 คะแนน) 

ดีมำก = (10)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่มีควำม
ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

ดี= (8) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่
และมีประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน 

พอใช้= (6) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่แต่
มีผลต่อประสิทธิภำพเพียงเล็กน้อย 

ปรับปรุง = (4) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่แต่
ไม่มีผลต่อประสิทธิภำพ 

    2.2  สำมำรถท ำงำนได้ตรงตำม   
          วัตถุประสงค์  (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5)  ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 

ดี= (4) 
ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์แต่
มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้= (3) 
ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์แต่
มีข้อบกพร่องมำก 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ  (9) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
     2.3  หลักฐำนกำรซือ้ขำยเชิงพำณิชย์ 

     (5 คะแนน) ดีมำก = (5) 
แสดงเอกสำรหลักฐำนกำรซื้อขำยผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ประกอบด้วย สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใบเสร็จรับเงิน 
หรือสัญญำกำรซื้อขำยและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อ 

ดี = (4) 
แสดงเอกสำรหลักฐำนกำรแนะน ำ เ พ่ิมเติมจำก
สิ่งประดิษฐ์เดิมแล้วจะซื้อสิ่งประดิษฐ์หรือต้นแบบ
สิ่งประดิษฐ์ 

พอใช้ = (3) 
แสดงเอกสำรหลักฐำนกำรให้โจทย์และให้ค ำแนะน ำ 
ผู้ประดิษฐ์ฯ ในกำรน ำไปสร้ำงสิ่งประดิษฐ์เพ่ือกำรพัฒนำ
สู่เชิงพำณิชย์ 

ปรับปรุง = (2) 
- แสดงเอกสำรหลักฐำนกำรให้โจทย์ในกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ 

เพ่ือกำรพัฒนำสู่เชิงพำณชิย์ 
3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
     3.1  ควำมพร้อมในกำรน ำเสนอ 
           ผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย 

    (1.5 คะแนน) 
ดีมำก= (1.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำร 
ในกำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม 

ดี= (1) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำร 
ในกำรเผยแพร่ผลงำนแต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้= (0.5) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลองตลอดจนเอกสำร 
ในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (0) - ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
     3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอ  
           ผลงำนภำษำไทย  
           (1.5 คะแนน) 

ดีมำก =(1.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ดี= (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ
เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้ =(0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ
เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ
ไม่เหมำะสม 

     3.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ 
           ผลงำนภำษำไทย (2 คะแนน) 

ดีมำก= (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนว ควำมคิด
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ
และด้ำนวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ถูกต้อง
ทั้ง 4 ด้ำน 

 

/จุดให้คะแนน... 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ  (10) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
 

ดี= (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและ 
ด้ำนวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ได้ถูกต้อง 3 ด้ำน 

พอใช้ = (1) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและ 
ด้ำนวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ได้ถูกต้อง 2 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) - ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 
     3.4  ควำมพร้อมในกำรน ำเสนอ 
           ผลงำนและกำรสำธิต 
           ภำษำอังกฤษ 

    (1.5 คะแนน) 

ดีมำก= (1.5) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน อย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม 

ดี= (1) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ =(0.5) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (0) ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
    3.5  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน  

   ภำษำอังกฤษ (1.5คะแนน) 
ดีมำก= (1.5) 

กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ดี= (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้ =(0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ ไม่เหมำะสม 

 
 
 

/3.6  ควำมชัดเจน... 
 

 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ  (11) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
     3.6  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำน 

     ภำษำอังกฤษ  (2 คะแนน) 
ดีมำก= (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และด้ำนวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน 

ดี= (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอยด้ำนประสิทธิภำพ 
และด้ำนวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ได้ถูกต้อง 3 ด้ำน 

พอใช้ = (1)  

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และด้ำนวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ได้ถูกต้อง 2 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0)  ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 
4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ (รวม 20 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
     4.1  เทคนิคกำรออกแบบและระบบ  
           กำรท ำงำนอัตโนมัติ 
           หรือแบบอ่ืน ๆ  (10 คะแนน) 

ดีมำก = (10)  
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนอัตโนมัติ 
ได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  

ดี= (8)  
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนกึ่งอัตโนมัติ 
ได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  

พอใช้= (6)  
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนแบบอ่ืน ๆ 
ได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  

ปรับปรุง = (4) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน 
ไม่เป็นไปตำมหลักวิชำกำร 

     4.2  รูปแบบควำมเหมำะสม (4คะแนน) ดีมำก = (4)  
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำนครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี= (3)  
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำนเหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้= (2)  
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำนเหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนักไม่เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำน  

 
/4.3  ควำมปลอดภัย... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
     4.3  ควำมปลอดภัย (4 คะแนน) 

ดีมำก= (4) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย 
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน 

ดี= (3) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำนแต่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม 

พอใช้= (2) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

ปรับปรุง= (1) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่มีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้งำนและไม่มีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน 

     4.4  ผลกระทบต่อธรรมชำติ  
     และสิ่งแวดล้อม  (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2)  ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ดี= (1.5) มีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมน้อย 
พอใช้= (1) มีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมปำนกลำง 
ปรับปรุง = (0.5) มีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมำก 

5.  กำรเลือกใช้วัสดุในกำรผลิตผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

     5.1  วัสดุเหมำะสมกับผลงำน 
           สิ่งประดิษฐ์  (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5)  
ใช้วัสดุเหมำะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี= (4) 
ใช้วัสดุเหมำะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้ำน 

พอใช้= (3) 
ใช้วัสดุเหมำะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (2) ใช้วัสดุไม่เหมำะสมไม่ประหยัดไม่ปลอดภัย 
     5.2  คุณภำพของวัสดุ (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5)  
คุณภำพของวัสดุที่ใช้มีควำมคงทนแข็งแรงเหมำะสม
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ดี= (4) 
คุณภำพของวัสดุที่ใช้มีควำมคงทนแข็งแรง 
สูงเกินควำมจ ำเป็นกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

พอใช้= (3) 
คุณภำพของวัสดุที่ใช้มีควำมคงทนแข็งแรง 
น้อยกว่ำที่ควรจะใช้กับผลงำสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ปรับปรุง = (2) 
คุณภำพของวัสดุมีควำมคงทนแข็งแรง 
ไม่เหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 
/6.  คุณค่ำของ... 
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6.  คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 25 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพจิำรณำ 

     6.1  ประโยชน์กำรใช้งำน  
            (10 คะแนน) 
 

ดีมำก = (10)  

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ 
ทุกประกำร และมีหลักฐำนกำรน ำไปใช้งำน ได้แก่ 
เอกสำรรับรอง และภำพประกอบ 

ดี= (8) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ 
ทุกประกำร 

พอใช้= (6) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อกำรใช้ งำนได้จริ งแต่ ไม่ครบถ้วน 
ตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร 

ปรับปรุง = (4)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้เล็กน้อย 

6.2  ประสิทธิภำพกำรท ำแบบอัตโนมัติ 
หรืออ่ืนๆ (10 คะแนน) ดีมำก= (10) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯท ำงำนแบบอัตโนมัติได้อย่ำง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพครบตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี= (8) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯท ำงำนแบบกึ่งอัตโนมัติได้อย่ำง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพครบตำมที่ก ำหนดไว้ใน 
คุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

พอใช้= (6) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนแบบอ่ืน ๆ  ได้ตำมทีก่ ำหนด
ไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ปรับปรุง= (4) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้ไม่สมบูรณ์ตำมที่
ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
6.3  ประสิทธิผลต่อกำรลงทุน(5 คะแนน) 

ดีมำก= (5) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดควำม
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนในระดับสูง 

ดี =(4) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดควำม
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนในระดับปำนกลำง 

พอใช้= (3) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯที่สำมำรถก่อให้เกิด 

ควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนในระดับน้อย 

ปรับปรุง= (2) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯที่สำมำรถก่อให้เกิด 
ควำมคุ้มคำ่ต่อกำรลงทุนในระดับน้อยท่ีสุด 

 

หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 6. คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ว่ำมีคะแนนต่ำงกันหรือไม่โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 

 

10. แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

  
(นำยส ำเริง  สุขสวัสดิ์) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคชุมแพ 
ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนดกติกำ 

และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ 

(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 
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ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

................................................................................................. 
 

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน (เน้นเรื่องโซล่ำเซลล์) 
 

1.  ค ำจ ำกัดควำม  
 เป็นเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ ใช้ ในกำรผลิต หรือใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัด 
ที่บ่งบอกว่ำสำมำรถใช้ประโยชน์ได้จริงอย่ำงเป็นรูปธรรม (เน้นเรื่องโซล่ำเซลล์) แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนตำมหลัก 
ของงำนวิจัยสำมำรถพัฒนำไปสู่อุตสำหกรรมและเชิงพำณิชย์ และเป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน 
 

2.  เจตนำรมณ์  
 เพ่ือให้นักประดิษฐ์สร้ำงเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรผลิต หรือใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประหยัด และเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีควำมปลอดภัย คุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ มีควำมทันสมัยเพ่ิมมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนำประเทศ  

 

3.  ว ัตถ ุประสงค์  
 3.1  เพ่ือสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนอำชีวศึกษำของชำติ 
 3.2  เพ่ือสนองนโยบำยพลังงำน 4.0 และยุทธศำสตร์กระทรวงพลังงำนในกำรพัฒนำด้ำนพลังงำนที่ยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3.3  เพ่ือสร้ำงเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ผลิต หรือใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัด 
 3.4  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ ทักษะ และเจตคติ ในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรอนุรักษ์พลังงำน 
 3.5  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
 3.6  เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่ อุตสำหกรรม เชิงพำณิชย์ หรือน ำไปใช้ในชุมชน สถำนศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม  
 3.7  เพ่ือเป็นกำรยกย่องและแสดงควำมชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน  

 

4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
 4.1  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ใช้ในกำรอนุรักษ์พลังงำน 
 4.2  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือพัฒนำ ปรับปรุง ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนมีควำมปลอดภัย 
เป็นมิตรกับธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
 4.3  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้งำนได้จริง เกิดประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์และมีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน
 4.4  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีขนำด น้ ำหนัก และวัสดุเหมำะสมกับกำรใช้งำน 
 

 
 
 
 
 

/4.5  เป็นผลงำน... 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน  (2) 

 

 4.5  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำมำรถสำธิตหรือทดลองใช้
งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค ์หรือมีหลักฐำนแสดงกำรสำธิต หรือทดลองใช้งำนให้เห็นได้อย่ำงเด่นชัด   
 4.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่  3 จำกสถำนศึกษำเดียวกัน ต้องไม่ซ้ ำ 
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ประเภทอื่น ๆ อำทิ เช่น ชื่อ รูปร่ำง คุณลักษณะ และกระบวนกำรท ำงำน ฯลฯ 
 4.7  มีแบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว -สอศ-2) แบบรำยงำน กำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) 
คู่มือประกอบกำรใช้งำนฯ แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง 
จ ำนวน 2 เล่ม เอกสำรจะต้องอยู่ภำยในเล่มเดียวกัน กรณีไม่อยู่ภำยในเล่มเดียวกันคณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำ 
ตรวจให้คะแนนจะมีผลคะแนนเป็นศูนย์ 
 4.8  แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้ำร่วมกำรประกวด พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 
จ ำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน จ ำนวน 1 แผ่น) 
 4.9  เป็นนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำ
ระบบทวิภำคี ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 10 คน 
และท่ีปรึกษำจ ำนวนไม่เกิน 5 คน 

 

5.  หล ักเกณฑ ์กำรพ ิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
 5.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไปของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 3 ทุกประกำร จึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้ 
 5.2  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงำน ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 
หำกไม่ลงทะเบียนและติดตั้งตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมกำรประกวด แต่อนุญำตให้จัดแสดงผลงำนได้ 
 5.3  ผลงำนสิ่ งประดิ ษฐ์ ฯ  ที่ ส่ งเข้ ำประกวดต้ องมี กำรลงทะเบี ยนผลงำนในฐำนข้ อมู ลออนไลน์  
(Thaiinvention.net) ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด ได้รับงบประมำณ และกำรรับรองผลกำร
ประกวด โดยให้น ำส่งเอกสำรแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ที่พิมพ์ออกจำกระบบในวันที่รำยงำนตัว
กับคณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 

 5.4  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ใน
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนประกวดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ส่วนกำรประกวดในระดับภำคและ
ระดับชำติไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภท ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบหรือ 
ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 5.6  ผลงำนสิ่ งประดิ ษฐ์ ฯ ที่ ส่ งประกวดและได้ รับรำงวั ล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลั งว่ ำ 
มีกำรลอกเลียนผลงำน หรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัล และเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน 
 5.7  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำด แล้วน ำมำปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อย เพ่ือส่ง
เข้ำประกวด จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 

 
 
 
 

/5.8  กรณีท่ีเป็น... 
 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน  (3) 

 

5.8  กรณีที่เป็นกำรน ำสินค้ำ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำ 
ได้มีกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตร หรือ 
สิทธิบัตรของผู้อื่น 

5.9  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีกำรน ำหลักเศรษฐศำสตร์ (ต้นทุนพลังงำนต่อหน่วยผลิต) เป็นฐำนในกำรเปรียบเทียบ
ประสิทธิภำพพลังงำนที่เพ่ิมขึ้นของเครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์  
 5.10  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เคยเข้ำร่วมกำรประกวดระดับชำติมำก่อน ไม่อนุญำตให้น ำผลงำนเข้ำประกวด
อีก หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 5.11  กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด 

 

6.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย  
 ให้จัดส่ งเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัยในวันลงทะเบียน 
ตำมก ำหนดเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด จ ำนวน 2 เล่ม ภำยในเล่ม ประกอบด้วย 4 ส่วน  ดังนี้ 
 ส ่วนท ี่ 1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยส ิ่งประด ิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2)  
 ส่วนที่ 2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทที่ 1 - บทที่ 5 (ไม่เกิน 20 หน้ำ) โดยไม่รวมปก บทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกำศ สำรบัญ บรรณำนุกรม และภำคผนวก (หำกเกินจ ำนวน 20 หน้ำ คณะกรรมกำรจะไม่รับพิจำรณำ) 
 ส่วนที่ 3  ภำคผนวก ประกอบด้วย 
    ภำคผนวก ก 

  ภำคผนวกของรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) 
    ภำคผนวก ข  
   3.1  คู่มือประกอบกำรใช้งำนเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
   3.2  แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง 
   3.3  แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้ำร่วมกำรประกวด  พิมพ์ออกจำกระบบ 
Thaiinvention.net จ ำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน จ ำนวน 1 แผ่น) 
 ส่วนที่  4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ
Thaiinvention.net  
 

7.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
  7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 
  7.2  ขนำดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนำด 16 point และห ัวข ้อขนำด 18 point 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8.  หลักเกณฑ์... 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน  (4) 

 

8.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 

 
 

/9.  ข้อพิจำรณำ... 
  

จุดให้คะแนนผลงำนสิง่ประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐฯ์ และคูม่ือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 
     1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจยัสิ่งประดษิฐ์ฯ  (แบบ ว-สอศ-2)  (2  คะแนน) 
           ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด 2 1.5 1 0 
     1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย  (แบบ ว-สอศ-3)  (9 คะแนน) 
           1.2.1  รูปแบบกำรวิจัยที่ถูกต้อง  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
           1.2.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ  (5 คะแนน) 5 3 1 0 
     1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  (2 คะแนน) 
           คู่มือฯ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ควำมชัดเจนถูกต้อง ของข้อมูล  2 1.5 1 0 
     1.4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ Thaiinvention.net      
           (2 คะแนน) 
           ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, 
           แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก 

2 - - 0 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 25 คะแนน) 
     2.1  ประดิษฐ์หรือพัฒนำขึ้นใหม่  (15 คะแนน) 15 10 5 0 
     2.2  สำมำรถพัฒนำสู่อุตสำหกรรมและเชิงพำณิชย์ได้ (10 คะแนน) 10 8 6 4 
3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐฯ์  (รวม 10 คะแนน) 
     3.1  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
     3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
     3.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
     3.4  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำอังกฤษ (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
     3.5  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
     3.6  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดษิฐฯ์ ในด้ำนกำรออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 
     4.1  เทคนิคกำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
     4.2  รูปแบบควำมเหมำะสม  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
     4.3  ควำมปลอดภัย  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5.  กำรเลือกใช้วัสดุในกำรผลติผลงำนสิ่งประดษิฐฯ์  (รวม 10 คะแนน) 
     5.1  วัสดุเหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์  (5  คะแนน) 5 3 1 0 
     5.2  คุณภำพของวัสดุ  (5  คะแนน) 5 3 1 0 
6.  คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดษิฐ์ฯ  (รวม 30 คะแนน) 
     6.1  ประโยชน์กำรใช้งำน  (10 คะแนน) 10 8 6 4 
     6.2  ประสิทธิภำพ  (10 คะแนน) 10 8 6 4 
     6.3  ประสิทธิผล  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

รวม 100 คะแนน 
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ประเภทที ่3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน  (5) 

 

9. ข ้อพ ิจำรณำกำรให ้คะแนนผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ ประเภทท ี่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 
 

 
/1.2.2  ควำมสมบูรณ์... 

 
 
 

1. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ 
(แบบ ว-สอศ-2) ควำมชัดเจน
ถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด 
(2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (1.5) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ แต่ไม่มีควำมประณีต
ถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่ม เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ ท้ัง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วน ทั้งในด้ำนเนื้อหำ 
ภำพประกอบไม่มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ 
ในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่มไม่เหมำะสม 
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) ไม่น ำส่งแบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 26 ข้อ 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย    
      (แบบ ว-สอศ-3)   
      (9 คะแนน) 

 
1.2.1 ร ูปแบบกำรว ิจ ัยที่ถ ูกต้อง 

                    (4 คะแนน) 

ด ีมำก = (4) 

รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ มีควำมประณีตถูกต้อง 
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็เอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (3) 

รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ แต่ไม่มีควำมประณีต
ถูกต้องของรูปแบบ ในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่มเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (2) 

รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่ครบถ้วนทั้งในด้ำน
เนื้อหำ ภำพประกอบ ไม่มีควำมประณีตถูกต้องของ
รูปแบบในกำรพิมพ์  กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (1) 
รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีควำมถูกต้อง 
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 
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/2.  ข้อก ำหนด... 
  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
     1.2.2  ควำมสมบรูณ์ของเนื้อหำ 
              (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 
- เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนตำม

หลักวิชำกำรเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้  

ดี = (3) 
- เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนตำม

หลักวิชำกำร แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วนเหมำะสม 
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 
เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บทมีข้อบกพร่องมำกไม่เหมำะสม 
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีควำมถูกต้องไม่เหมำะสม 
ทีจ่ะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำของผลงำน 
      สิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นภำษำไทยและ 
      ภำษำอังกฤษ คู่มือฯ ภำษำไทย    
      และภำษำอังกฤษควำมชัดเจน 
      ถูกต้อง ของข้อมูล 
      (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 
มีคู่มือประกอบกำรใช้งำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5) 
มีคู่มือประกอบกำรใช้งำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษไม่ถูกต้องครบถ้วน 

พอใช้ = (1) 
มีคู่มือประกอบกำรใช้งำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
เป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีคู่มือประกอบกำรใช้งำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

1.4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย   
      แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  
      และภำคผนวก เข้ำในระบบ     
      Thaiinvention.net   
      (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ทีอั่ปโหลดครบถ้วน และมีข้อมูลถูกต้อง 

ปรับปรุง = (0) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดมีข้อมูลไม่ถูกต้อง อัปโหลดไฟล์
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์ 
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/3.  กำรน ำเสนอ... 
  

2.  ข ้อก  ำหนด / ค ุณสมบ ัต ิของผลงำนส ิ่งประด ิษฐ์ฯ  (รวม 25 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

2.1  ประด ิษฐ ์ หร ือ พ ัฒนำข ึ้นใหม่ 
      (15 คะแนน) 

ด ีมำก = (15) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่มีประสิทธิภำพ
และต้องไม่เคยเข้ำประกวดในระดับชำติมำก่อน 

ดี = (10) 
ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่ มี
ประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน และต้องไม่เคยเข้ำ
ประกวดในระดับชำติมำก่อน 

พอใช้ = (5) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่แต่ไม่มี 
ผลต่ อประสิ ทธิภำพ  และต้ องไม่ เคยเข้ ำประกวด 
ในระดับชำติมำก่อน 

ปรับปรุง = (0) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์ หรือ พัฒนำขึ้นใหม ่
หรือ เคยเข้ำประกวดในระดับชำติมำก่อน 

2.2  สำมำรถพัฒนำสู่ระบบอุตสำหกรรม 
      และเชิงพำณิชย์ได้ (10 คะแนน) ดีมำก =  (10) 

สำมำรถพัฒนำสู่อุตสำหกรรมและเชิงพำณิชย์ได้ โดย 
มีหลักฐำนกำรซื้อขำย  

ดี =  (8) 
สำมำรถพัฒนำสู่ อุตสำหกรรมและเชิงพำณิ ชย์ ได้ 
โดยผู้ซื้อให้ปรับปรุงผลงำนและมีหลักฐำนข้อเสนอแนะ
และใบสั่งซ้ือ 

พอใช้ =  (6) 
มีหลักฐำนจำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำน และชุมชน 
ให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดท ำสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือน ำไปใช้งำน  

ปรับปรุง = (4) 
ไม่มีหลักฐำนกำรให้ค ำปรึกษำจำกสถำนประกอบกำร
หน่วยงำน และชุมชน แต่มีแนวโน้มต่อยอดสู่อุตสำหกรรม
และเชิงพำณิชย์ได้ 
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/3.3 ควำมชัดเจน… 
  

3.  กำรน  ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.1  ควำมพร ้อมในกำรน  ำเสนอผลงำน 
      และกำรสำธ ิตภำษำไทย 
      (1.5 คะแนน) 

ด ีมำก = (1.5) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสำร 
ในกำรเผยแพร่ผลงำน อย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม 

ด ี = (1) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสำร 
ในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (0.5) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสำร 
ในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (0) - ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
      ภำษำไทย (1.5 คะแนน) 
 
 
 

ด ีมำก = (1.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้  =  (0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสม 
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/3.5  บุคลิกภำพ... 
  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
3.3 ควำมชัดเจนในกำรน  ำเสนอ 
      ผลงำนภำษำไทย  (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงใน ด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์  ด้ำนประโยชน์ใช้สอยด้ำนประสิทธิภำพ
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ได้ถูกต้องทั้ง 4  ด้ำน 

ด ี = (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงใน ด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ได้ถูกต้อง 3 ด้ำน 

พอใช้ = (1) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงใน ด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ได้ถูกต้อง 2 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) - ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองได้ 
3.4  ควำมพร ้อมในกำรน  ำเสนอ 
      ผลงำนและกำรสำธ ิต    
      ภำษำอังกฤษ   (1.5 คะแนน) ด ีมำก = (1.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลองตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน อย่ำงครบถ้วนและ
เหมำะสม 

ด ี = (1) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนแต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (0.5) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนแต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (0) ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน  (10) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.  ควำมเหมำะสม... 
  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
3.5  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
      ภำษำอังกฤษ  (1.5 คะแนน) ด ีมำก = (1.5) 

กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้ = (0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสม 

3.6 ควำมชัดเจนในกำรน  ำเสนอ 
      ผลงำนภำษำอังกฤษ  
      (2 คะแนน) ด ีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ในด้ำนแนวควำมคิด 
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน 

ด ี = (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ได้ถูกต้อง 3 ด้ำน 

พอใช้ = (1) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ได้ถูกต้อง 2 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) - ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองได้ 
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4. ควำมเหมำะสมของผลงำนส ิ่งประด ิษฐ์ฯ ในด ้ำนกำรออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
4.1 เทคน ิคกำรออกแบบ 
      และระบบกำรท  ำงำน  
      (4 คะแนน) 

ด ีมำก = (4) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรและระบบกำรท ำงำนไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

ดี = (3) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร แต่ระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

พอใช ้ = (2) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรบำงส่วนและระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

ปร ับปร ุง = (1) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนไม่เป็นไปตำมหลัก
วิชำกำรและระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

4.2  ร ูปแบบควำมเหมำะสม  
      (3 คะแนน) ด ีมำก = (3) 

รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะของผลงำน 
ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (2) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะของผลงำน 
เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช ้ = (1) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะของผลงำน 
เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปร ับปร ุง = (0) รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก ไม่เหมำะสมกับลักษณะของผลงำน  
4.3  ควำมปลอดภ ัย   
       (3 คะแนน) ด ีมำก = (3) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัยในกำร
ใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
และผู้ใช้งำน 

ด ี = (2) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัยในกำร
ใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
และผู้ใช้งำน แต่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม 

พอใช้ = (1) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัยในกำร
ใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
และผู้ใช้งำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์ 

ปร ับปร ุง = (0) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่มีควำมปลอดภัย 
ในกำรใช้งำน และไม่มีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน 

 
 
 
 
 
 

/5.  กำรใช้วัสดุ... 
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5.  กำรใช้วัสดุในกำรผลิตผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข ้อพ ิจำรณำ 

5.1  วัสดุเหมำะสมกับผลงำน 
      สิ่งประดิษฐ์  (5 คะแนน) ด ีมำก = (5) 

ใช้วัสดุเหมำะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (3) 
ใช้วัสดุเหมำะสม  ประหยัด  และปลอดภัยกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้ำน 

พอใช้ = (1) 
ใช้วัสดุเหมำะสม  ประหยัด  และปลอดภัยกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) ใช้วัสดุไม่เหมำะสม  ไม่ประหยัด  ไม่ปลอดภัย 
5.2 คุณภำพของวัสดุ 
      (5 คะแนน) 
 

ด ีมำก = (5) 
คุณภำพของวัสดุที่ใช้ มีควำมคงทนแข็งแรงเหมำะสมกับ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ดี = (3) 
คุณภำพของวัสดุที่ใช้ มีควำมคงทนแข็งแรงสูงเกินควำม
จ ำเป็นกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

พอใช้ = (1) 
คุณภำพของวัสดุที่ใช้ มีควำมคงทนแข็งแรงน้อยกว่ำ 
ที่ควรจะใช้กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ปรับปรุง = (0) 
คุณภำพของวัสดุมีควำมคงทนแข็งแรงไม่เหมำะสมกับ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6.  คุณค่ำของ... 
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6. ค ุณค ่ำของผลงำนส ิ่งประด ิษฐ์ฯ  (รวม 30 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

6.1 ประโยชน ์กำรใช ้งำน 
      (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10) 

ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ  มีข้อมูลและแสดงให้ เห็นถึ ง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริงและมีหลักฐำนกำร
น ำไปใช้งำนกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่ำ 
3 คน หรือ หน่วยงำน/ชุมชน ที่น ำไปทดสอบ/ทดลอง
ใช้/ตรวจสอบมำตรฐำน 3 หน่วยงำน มีแบบรับรอง
กำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง  

ดี = (8) 

ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ  มีข้อมูลและแสดงให้ เห็นถึ ง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริง มีหลักฐำนกำรน ำไปใช้
งำนกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่ำ 2 คน 
หรือ หน่วยงำน/ชุมชน ที่น ำไปทดสอบ/ทดลองใช้/
ตรวจสอบมำตรฐำน 2 หน่วยงำน 

พอใช้ = (6) 

ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ  มีข้อมูลและแสดงให้ เห็นถึ ง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริง มีหลักฐำนกำรน ำไป ใช้
งำนกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ไม่น้อยกว่ำ 1 คนหรือ
หน่ วยงำน/ชุมชน ที่ น ำไปทดสอบ/ทดลองใช้ /
ตรวจสอบมำตรฐำน 1 หน่วยงำน   

ปรับปรุง = (4) 

ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ  มีข้อมูลและแสดงให้ เห็นถึ ง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้เล็กน้อย มีหลักฐำนกำร
น ำไปใช้งำนกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่ำ 
1 คน หรือ หน่วยงำน/ชุมชน ที่น ำไปทดสอบ/ทดลอง
ใช้/ตรวจสอบมำตรฐำน 1 หน่วยงำน 

6.2 ประส ิทธ ิภำพ 
      (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดผลที่คุ้มค่ำ
ต่อกำรลงทุนในระดับสูง 

ด ี = (8) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดผลที่คุ้มค่ำ
ต่อกำรลงทุนในระดับปำนกลำง 

พอใช้ = (6) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดผลที่คุ้มค่ำ
ต่อกำรลงทุนในระดับน้อย 

ปร ับปร ุง = (4) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่สำมำรถก่อให้เกิดผลที่
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน 

 
 
 
 
 
 

/6.3  ประสิทธิผล... 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน  (14) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
6.3 ประส ิทธ ิผล 
      (10 คะแนน) ด ีมำก = (10) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้บรรลุผลอย่ำงต่อเนื่อง 
ตำมวัตถุประสงค์และครบตำมคุณลักษณะเฉพำะ 
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ด ี = (8) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้บรรลุผลอย่ำงต่อเนื่อง 
ตำมวัตถุประสงค์และครบตำมคุณลักษณะเฉพำะ 
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = (6) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้บรรลุผลอย่ำงต่อเนื่อง 
ตำมวัตถุประสงค์และครบตำมคุณลักษณะเฉพำะ 
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และมีข้อบกพร่อง 

ปร ับปร ุง = (4) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนไม่ได้ตำมวัตถุประสงค์และ
ไม่ครบตำมคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 

หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 6. คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ว่ำมีคะแนนต่ำงกันหรือไม่  โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 

 

10.  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 
 

  
(นำยจีระพงษ์  แสงวณิช) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคล ำปำง 
ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนด กติกำ 

และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 

(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (1) 

 

ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ ์
“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

………………………………………………………………………………………… 
 

ประเภทท ี่  4  สิ่งประดษิฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร 
 

1.  ค ำจ ำกัดควำม   
 อำหำร หมำยถึง สิ่งที่รับประทำนแล้วเป็นประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อร่ำงกำย  
 ผลิตภัณฑ์อำหำร หมำยถึง อำหำรส ำเร็จรูป หรือ กึ่งส ำเร็จรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนำ 
ให้ดีขึ้นจำกเดิมส ำหรับมนุษย์ใช้บริโภค ซึ่งได้จำกกระบวนกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและประมง สำมำรถแสดง
ขั้นตอนกำรคิดค้นแปรรูปส่วนประกอบ คุณค่ำทำงโภชนำกำร วิธีกำรบริโภค และข้อมูลอ่ืน ๆ ตำมประเภทผลิตภัณฑ์
อำหำรได้อย่ำงชัดเจน มีควำมปลอดภัย ตรงตำมกลุ่มผู้บริโภค และสำมำรถพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ได้ 
 ผลิตภัณฑ์อำหำรส ำเร็จรูป หมำยถึง ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ท ำขึ้น
เรียบร้อยพร้อมรับประทำน 
 ผลิตภัณฑ์อำหำรกึ่งส ำเร็จรูป หมำยถึง ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ท ำขึ้น
เรียบร้อยแต่ไมพ่ร้อมใช้รับประทำนต้องน ำไปปรุง หรือ ผ่ำนกรรมวิธีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจึงจะรับประทำนได ้
 

2.  เจตนำรมณ์  
 เพ่ือให้เกิดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร พร้อมบรรจุภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำที่ได้จำกกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนซึ่งสำมำรถน ำไปสู่กำรใช้
ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่ำในเชิงพำณิชย์และ/หรืออุตสำหกรรม 
 

3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือสนองนโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอำชีวศึกษำของชำติ 
 3.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดกำรเรียนรู้ และทักษะในกระบวนกำร
ประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีประเภทผลิตภัณฑ์อำหำร  
 3.3  เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำ 
 3.4  เพ่ือน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำพัฒนำกระบวนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร 
สู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 
 3.5  เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์สถำนศึกษำสู่กำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ ช่วยเพ่ิมมูลค่ำของผลผลิต 
ทำงกำรเกษตรและประมง 
 3.6  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำผลงำนเข้ำรับกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 

4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
 4.1  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรทีค่ิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนำให้ดีขึ้นจำกเดิมด้วยกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน โดยนักเรียน นักศึกษำเป็นผู้ประดิษฐ์ มีควำมปลอดภัยตรงตำมกลุ่มผู้บริโภคสำมำรถพัฒนำ 
สู่เชิงพำณิชย์และหรืออุตสำหกรรม และต้องไม่เคยผ่ำนกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชำติมำก่อน 
หรือน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรำงวัลมำส่งเข้ำประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท  

 

 
/4.2.เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์... 

 
 
 
 
 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (2) 

 

 4.2  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีกระบวนกำรผลิตตำมรูปแบบกำรวิจัยด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำร 
 4.3  ผลงำนสิ ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 4 ต้องไม่ซ้ ำกับผลงำนสิ ่งประดิษฐ์ฯ
ประเภทอ่ืน ๆ จำกสถำนศึกษำเดียวกัน เช่น รูปร่ำง สูตรอำหำร คุณลักษณะและกระบวนกำรผลิต ฯลฯ  
 4.4  มีเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ จ ำนวน 2 เล่ม โดยรูปเล่มเอกสำรต้องประกอบ 
ไปด้วยหัวข้อต่ำง ๆ อยู่ในเล่มเดียวกัน และจัดเรียงตำมล ำดับดังนี้  

4.4.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2)  
4.4.2  รำยงำนกำรว ิจ ัย (แบบ ว-สอศ-3)  
4.4.3  ภำคผนวก ประกอบด้วย   

1)  ใบรับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพอำหำรจำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้และเกณฑ์มำตรฐำน
ของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรำยกำร 

2)  แผนกำรตลำด ประกอบด้วย ต้นทุนกำรผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ รำคำขำยผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ 
ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยจำกกำรขำย กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและกำรส่งเสริมกำรตลำดตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 ข้อ 5 กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  

3)  แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้ำร่วมกำรประกวด ให้พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 
จ ำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ ำนวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน จ ำนวน 1 แผ่น) 

4)  ค ู่ม ือกำรบริโภคภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  
5)  หลักฐำนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บันทึกรำยรับรำยจ่ำย หลักฐำนกำรสั่งซื้อ

หลักฐำนกำรจ ำหน่ำย และสถำนที่จ ำหน่ำย  
6)  เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)  

หมำยเหตุ : กรณีเอกสำรไมอ่ยู่ภำยในเล่มเดียวกัน คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำตรวจให้คะแนน  
4.5  แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้ำร่วมกำรประกวดให้เป็นไปตำมแบบที่ส ำนักวิจัยและ

พัฒนำกำรอำชีวศึกษำก ำหนด จ ำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ ำนวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน จ ำนวน 1 แผ่น) 
4.6  เป็นนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำระบบทวิศึกษำหรือ

ระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ที่มีกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำโครงงำนซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษำจ ำนวนไม่เกิน 5 คน 

 

5.  หล ักเกณฑ ์กำรพ ิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
 5.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไปของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท ี่ 4 ท ุกประกำร จ ึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้   
 5.2  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ (Thaiinvention.net) 
ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด ได้รับงบประมำณและกำรรับรองผลกำรประกวดโดยให้น ำส่งเอกสำร 
แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ที่พิมพ์ออกจำกระบบในวันที่รำยงำนตัวกับคณะกรรมกำร 
รับลงทะเบียน 
 5.3  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 
ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวดไม่น้อยกว่ำ  7 วัน ส่วนกำรประกวด 
ในระดับภำคและระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 
 

 

/5.4 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ… 
 
 

 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (3) 

 

 5.4  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบหรือ 
ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 5.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำมีกำรลอกเลียนแบบ
ผลงำน หรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัลและเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน 
 5.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำดแล้วน ำมำปรับปรุง หรือ ดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือส่ง 
เข้ำประกวดจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 
 5.7  กรณีที่เป็นกำรน ำสินค้ำ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำ 
ได้มีกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรของผู้อื่น 
 5.8  กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด 
 5.9  กรณีคะแนนรวมผลกำรตัดสินของผลงำนเท่ำกัน จะพิจำรณำจำกควำมแตกต่ำงของคะแนนที่ได้เรียง 
ล ำดับจำกจุดให้คะแนนที่มีค่ำมำกไปหำน้อย 

 

6.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย  
 ให้จัดส่งเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัยในวันลงทะเบียนตำม
ก ำหนดเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด จ ำนวน 2 เล ่ม ภำยในเล ่มประกอบด ้วย 
 6.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ.-2) 
 6.2  แบบรำยงำนกำรว ิจ ัย (แบบ ว-สอศ.-3) บทท ี่ 1 - บทที่ 5 ไม ่เก ิน 20 หน ้ำ โดยไม ่รวมปก บทค ัดย ่อ 
กิตต ิกรรมประกำศ สำรบ ัญ บรรณำน ุกรม และภำคผนวกของงำนวิจัย (หำกเก ินจ ำนวน 20 หน ้ำ คณะกรรมกำรจะ
ไม ่พิจำรณำให้คะแนนรำยงำนกำรวิจัย)  
 6.3  ภำคผนวก ประกอบด้วย 

1)  ใบรับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพอำหำรจำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ และเกณฑ์มำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรำยกำร 

2)  แผนกำรตลำด ประกอบด้วย ต้นทุนกำรผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ รำคำขำยผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ 
ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยจำกกำรขำย กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและกำรส่งเสริมกำรตลำดตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 ข้อ 5 กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  

3)  แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้ำร่วมกำรประกวดให้พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 
จ ำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ ำนวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน จ ำนวน 1 แผ่น) 

4)  คู่มือกำรบริโภคภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  
5)  หลักฐำนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บันทึกรำยรับรำยจ่ำย หลักฐำนกำรสั่งซื้อหลักฐำน

กำรจ ำหน่ำย และสถำนที่จ ำหน่ำย 
6)  เอกสำรอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) เช่น เอกสำรขอจดอนุสิทธิบัตรหรือเอกสำรกำรขอเลขสำรบบอำหำร (อ.ย.) 

6.4  อัปโหลดไฟล์  PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2 , แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ 
Thaiinvention.net 
 

7.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
 7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 
 7.2  ขนำดต ัวอ ักษร แบบปกต ิ ขนำด 16 point และห ัวข ้อ ขนำด 18 point 

 
 

/8.  หลักเกณฑ์… 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (4) 

 
 

8.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร 
 

  
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือกำรบริโภค (รวม 15 คะแนน) 
1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ.-2)  (2 คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด 2 1.5 1 0 
1.2  รำยงำนกำรว ิจ ัย ตำมแบบ ว-สอศ.-3  (10 คะแนน) 
      1.2.1  กำรเขียนบทน ำ  (2 คะแนน)  2 1.5 1 0.5 
      1.2.2  แนวควำมคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.4  ผลกำรวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.5  สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
1.3  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวกเข้ำในระบบ Thaiinvention.net   
       (2 คะแนน) 
      ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, 
      แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก 

2 - - 0 

1.4  คู่มือกำรบริโภค  (2 คะแนน) 
      1.4.1 ควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคู่มือกำรบริโภคภำษำไทย 1 0.5 0 0 
      1.4.2 ควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคู่มือกำรบริโภคภำษำอังกฤษ 1 0.5 0 0 
2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 40 คะแนน) 
      2.1  ประดิษฐ์ หรือ พัฒนำขึ้นใหม่  (8 คะแนน)  8 6 4 2 

      2.2  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  (8 คะแนน) 8 6 4 2 

      2.3  กำรเลือกใช้วัสดุ  (7 คะแนน) 7 5 3 1 

      2.4  ขั้นตอนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  (7 คะแนน) 7 5 3 1 

      2.5  ควำมน่ำสนใจของผลิตภัณฑ์  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

      2.6  ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  (5 คะแนน) 5 3 1 0 
3.  บรรจุภัณฑ์  (รวม 20  คะแนน ) 
      3.1  กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
      3.2  กำรเลือกใช้วัสดุ  (4 คะแนน ) 4 3 2 1 
      3.3  บรรจุภัณฑ์เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      3.4  รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
      3.5  ควำมปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

 
 
 
 

/4.  กำรน ำเสนอ... 
 
 
 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (5) 

 

จดุให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
4.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
      4.1  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      4.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
      4.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      4.4  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำอังกฤษ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      4.5  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำอังกฤษ  (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
      4.6  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
5.  กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  (รวม 15 คะแนน) 
      5.1  ต้นทุนกำรผลิตรวมบรรจุภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      5.2  รำคำขำยของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      5.3  ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยจำกกำรขำย  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      5.4  กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และกำรส่งเสริมกำรตลำด  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      5.5  หลักฐำนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

รวม 100  คะแนน 
 

9.  ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที ่4 เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 
 

 

/1.2 รำยงำนกำร… 
 
 

1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส่ิงประด ิษฐ์ฯ และคู่ม ือกำรบริโภค  ( รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัย   
       สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
      ตำมแบบ ว-สอศ-2    
      (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำรวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งในด้ำน
เนื้อหำ ภำพประกอบ กำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
มีควำมประณีตถูกต้อง ตำมรูปแบบใช้เป็นเอกสำร อ้ำงอิงได ้

ดี = (1.5) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำรวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งในด้ำน
เนื้อหำ ภำพประกอบ กำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่ม ถูกต้องตำมรูปแบบใช้เป็นเอกสำร อ้ำงอิงได้ แต่ไม่มี
ควำมประณีต  

พอใช้ = (1) 
 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำรวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ ง 26 ข้อ ครบถ้วนทั้ งในด้ำนเนื้อหำภำพ 
ประกอบ กำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่มแต่ส่วน
ใหญ่ไม่ถูกต้องตำมรูปแบบและไม่ประณีตไม่เหมำะสมใช้เป็น
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปรับปรุง = (0) - ไมมี่แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (6) 

 

 

 
    /1.2.4 ผลกำรวิจัย... 

  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.2  รำยงำนกำรว ิจ ัยตำมแบบ            
       ว-สอศ-3  (10 คะแนน) 
                                          
      1.2.1 กำรเขียนบทน ำ   
              (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 
- บทน ำแสดงที่มำหรือปัญหำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์

ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำร ได้ครบ สอดคล้องกับหัวข้อ
ที่ก ำหนดชัดเจน 

ดี = (1.5) 
- บทน ำแสดงที่มำหรือปัญหำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์

ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำรได้ครบ สอดคล้องกับหัวข้อ
ที่ก ำหนด แต่ไม่ชัดเจน 

พอใช้ = (1)  
บทน ำแสดงที่มำหรือปัญหำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์
ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำรได้ครบ แต่ไม่สอดคล้อง 
กับหัวข้อที่ก ำหนด 

ป รั บ ป รุ ง  = 
(0.5) 

- บทน ำแสดงที่มำหรือปัญหำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์
ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำร ไม่ครบหัวข้อที่ก ำหนด 

       1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี  และ  
               งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
               (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 
แนวคิด ทฤษฎี ที่น ำเสนอเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ ครอบคลุม
เนื้ อหำ มีรำยละเอียดส ำคัญ และมี งำนวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
สนับสนุนโดยมีแหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้  

ดี = (1.5) 
แนวคิด ทฤษฎี ที่น ำเสนอเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ ครอบคลุม
เนื้ อหำ มีรำยละเอียดส ำคัญ มี งำนวิจัยสนับสนุนแต่ ไม่
สอดคล้อง มีแหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ 

พอใช้ = (1)  
แนวคิด ทฤษฎี ที่น ำเสนอเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ ครอบคลุม
เนื้อหำ มีรำยละเอียดส ำคัญ มีแหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ แต่ไม่มี
งำนวิจัยสนับสนุน 

ปรับปรุง = (0.5) 
แนวคิด ทฤษฎี ที่น ำเสนอไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์แต่มี
แหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ และไม่มีงำนวิจัยสนับสนุน 

 1.2.3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
       (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

ด ำเนินกำรวิจัยครบ 4 ประกำร   
1)  ตรงตำมวัตถุประสงค ์ 
2)  กระบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรถูกต้อง 
3)  ใช้อุปกรณเ์ครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ถูกต้อง  
4)  วิธีกำรเก็บข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
     ข้อมูลถูกต้อง 

ดี = (1.5) ด ำเนินกำรวิจัยเพียง 3 ประกำร   
พอใช้ = (1)  ด ำเนินกำรวิจัยเพียง 2 ประกำร   
ปรับปรุง = (0.5) ด ำเนินกำรวิจัยเพียง 1 ประกำร   



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (7) 

 

 
 

 
           

 
/1.4.2 คู่มือกำรบริโภค… 

 
 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
      1.2.4 ผลกำรวิจัย   
              (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2)  

- ผลกำรวิจัยที่น ำเสนอมีควำมถูกต้องเหมำะสม 
- ครบ 3 ประกำร   
- 1) น ำเสนอครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์   
- 2) ผลกำรวิจัยถูกต้องและครบถ้วนตำมระเบียบวิธีวิจัย   
- 3) รูปแบบกำรน ำเสนอเหมำะสมกับลักษณะข้อมูล 

ดี = (1.5)  
- ผลกำรวิจัยที่น ำเสนอมีควำมถูกต้องเหมำะสม 
- เพียง 2 ประกำร 

พอใช้ = (1)  
- ผลกำรวิจัยที่น ำเสนอมีควำมถูกต้องเหมำะสม 
- เพียง 1 ประกำร   

ปรับปรุง = (0.5) - ผลกำรวิจัยที่น ำเสนอส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม 

       1.2.5  สรุป อภิปรำยผล 
               และข้อเสนอแนะ 
               (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2)  

สรุปผลครบ 3 ประกำร   
1) สรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย ตรงประเด็น  
2) อภิปรำยผลอย่ำงมีเหตุผลโดยมีแนวคิดทฤษฎี 
    และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 
3) มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์  
    หรือกำรพัฒนำต่อยอด 

ดี = (1.5)  สรุปผลเพียง 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 

พอใช้ = (1)  สรุปผลเพียง 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 

ปรับปรุง = (0.5) สรุปผลไม่สอดคล้องทั้ง 3 ประกำร  
1.3  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย   
      แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  
      และภำคผนวก เข้ำในระบบ  
      Thaiinvention.net 

 (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดครบถ้วน และมีข้อมูลถูกต้อง 

ปรับปรุง = (0) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดมีข้อมูลไม่ถูกต้อง อัปโหลด
ไฟล์ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์ 

1.4  คู่มือกำรบริโภค/ ควำมชัดเจน 
      ถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด   
      (2  คะแนน) 
 
      1.4.1 คู่มือกำรบริโภคภำษำไทย 
             (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 

แสดงรำยละเอียดครบทุกรำยกำร 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ รำยละเอียดของส่วนผสม 
2) วิธีกำรเตรียมเพ่ือบริโภค 3) วิธีกำรเก็บรักษำ  
4) วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือ หมดอำยุ 5) รำคำ 
6) ที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อได้ 

ดี = (0.5) แสดงรำยละเอียดไม่ครบรำยกำร 
ปรับปรุง = (0) ไม่มีคู่มือกำรบริโภคภำษำไทย 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (8) 

 

 

           
/2.4 ขั้นตอนกำรพัฒนำ… 

  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
      1.4.2  คู่มือกำรบริโภค 
                ภำษำอังกฤษ 
              (1 คะแนน) ด ีมำก = (1) 

แสดงรำยละเอียดครบทุกรำยกำร 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ รำยละเอียดของส่วนผสม 
2) วิธีกำรเตรียมเพ่ือบริโภค 3) วิธีกำรเก็บรักษำ  
4) วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือ หมดอำยุ 5) รำคำ  
6) ที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อได้ 

ดี = (0.5) แสดงรำยละเอียดไม่ครบรำยกำร 
ปรับปรุง = (0) ไม่มีคู่มือกำรบริโภคภำษอังกฤษ 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 40 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

2.1  ประดิษฐ์หรือพัฒนำขึ้นใหม่ 
      (8  คะแนน) ด ีมำก = (8)  

ผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่ที่มำจำกกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้และ
พัฒนำทั้ง 1) ส่วนผสม 2) วิธีกำร และ 3) รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์  

ดี = (6)  
เป็นผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่ที่ได้จำกกำรคิดค้นและพัฒนำ 
2 ใน 3 ประกำร 

พอใช้ = (4)  
เป็นผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่ที่ได้จำกกำรคิดค้นและพัฒนำ 
1 ใน 3 ประกำร 

ปรับปรุง = (2) 
เป็นผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่ที่ไม่มีกำรคิดค้นหรือพัฒนำ 
ขึ้นใหม ่

2.2  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  
       (8 คะแนน) ด ีมำก = (8)  

ผลิตภัณฑ์อำหำรแปลกใหม่ มีประโยชน์ต่อกำรส่งเสริม
สุขภำพหรือป้องกันโรค มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวสอดคล้อง
กับครัวไทยสู่ครัวโลก ทั้งวิธีกำรผลิตและผลิตภัณฑ์อำหำร 

ดี = (6)  
ผลิตภัณฑ์อำหำรแปลกใหม่ ด้ำนวิธีกำรผลิตหรือผลิตภัณฑ์
อำหำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

พอใช้ = (4)  
ประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำร 
ได้แตกต่ำงจำกเดิมเล็กน้อย  

ปรับปรุง = (2) วิธีกำรผลิตและผลิตภัณฑ์อำหำรไม่แปลกใหม่ 
2.3  กำรเลือกใช้วัสดุ 
      (7 คะแนน) 

ดีมำก = (7)  
ใช้วัสดุประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำรได้ 1) เหมำะสม   
2) ประหยัด  และ 3) ปลอดภัย ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (5)  
ใช้วัสดุประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำรได้ 1) เหมำะสม   
2) ประหยัด  และ 3) ปลอดภัย เพียง 2 ด้ำน 

พอใช้ = (3)  
ใช้วัสดุประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำรได้ 1) เหมำะสม   
2) ประหยัด  และ 3) ปลอดภัย เพียง 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1)  ใช้วัสดุไม่เหมำะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (9) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.4  ขั้นตอนกำรพัฒนำ 
      (7 คะแนน) 

ดีมำก = (7)  

ขั้นตอนกำรพัฒนำครบ 3 ประกำร คือ 
1) ถูกตอ้งตำมหลักวิชำกำรในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร   
2) สอดคล้อง ครบถ้วน ตำมวัตถุประสงค์  
3) วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูลครบถ้วน 
     ตำมวัตถุประสงค์   

ดี = (5) ขั้นตอนกำรพัฒนำมี 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 
พอใช้ = (3)  ขั้นตอนกำรพัฒนำมี 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 
ปรับปรุง = (1)  ขั้นตอนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  

2.5  ควำมน่ำสนใจของผลิตภัณฑ์       
      (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5)  

- มีคุณลักษณะ 3 ประกำร คือ 
- 1)  ดึงดูดควำมสนใจ 
- 2)  มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในด้ำน   
-     ลักษณะปรำกฏ สี กลิ่น รสชำติ เนื้อสัมผัส  
- 3)  มีประโยชน์ทำงโภชนำกำรตรงต่อกลุ่มลูกค้ำ    
-     เป้ำหมำยทำงกำรตลำด  

ดี = (4) - มีคุณลักษณะ 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 
พอใช้ = (3) - มีคุณลักษณะ 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 

ปรับปรุง = (2)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดควำมสนใจแต่ขำดคุณสมบัติอ่ืน 
2.6  ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
      (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5)  

มีเครื่องหมำย อย. (เลขสำรบบอำหำร) หรือ 
มีผลวิเครำะห์ครบตำมเกณฑ์มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรำยกำร มีเอกสำร
รับรองผลกำรตรวจวิ เครำะห์ที่ ประทับตรำของ
หน่วยงำน มีเอกสำรมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง 

ดี = (3)  

มีผลวิเครำะห์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงไม่ครบทุกรำยกำร/มีเอกสำร
รับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์ที่ประทับตรำของหน่วยงำน/
ไม่มีแสดงเอกสำรมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์
ที่เทียบเคียง  

พอใช้ = (1)  

มีผลวิเครำะห์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ เทียบเคียงไม่ครบทุกรำยกำรมีเอกสำร
รับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์ที่ประทับตรำของหน่วยงำน/
แต่รำยกำรไม่ครบถ้วน ไม่แสดงเอกสำรมำตรฐำนตำม
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์เทียบเคียง 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีผลกำรวิเครำะห์และไม่มีเอกสำรมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
หรือผลิตภัณฑ์เทียบเคียง 
           

/3. บรรจุภัณฑ์… 
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3.  บรรจุภัณฑ์ (รวม 20 คะแนน) 
 จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.1 กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5)  

- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 
ครบ 4 ประกำร       

- 1)  ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน 
- 2)  มีขนำด รูปทรง สีสัน ดึงดูดควำมสนใจ 
- 3)  สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ 
- 4)  สะดวกต่อกำรน ำไปใช้  

ดี = (4)  
- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 
- มีเพียง 3 ประกำร จำก 4 ประกำร    

พอใช ้ = (3)  
- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 

มีเพียง 2 ประกำร จำก 4 ประกำร    

ปร ับปร ุง = (2)  
- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 

มีเพียง 1 ประกำร จำก 4 ประกำร    
3.2  กำรเลือกใช้วัสดุ  
      (4 คะแนน) ด ีมำก = (4)  

เลือกใช้วัสดุเหมำะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์/ใช้วัสดุ 
ในท้องถิ่นและประหยัด 

ดี = (3)  
เลือกใช้วัสดุเหมำะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์/ใช้วัสดุ 
ในท้องถิ่น แต่ไม่ประหยัด 

พอใช ้ = (2)  
เลือกใช้วัสดุเหมำะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์/ไม่ใช้วัสดุ
ในท้องถิ่นและไม่ประหยัด 

ปร ับปร ุง = (1)  
เลือกใช้วัสดุไม่เหมำะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์/ไม่ใช้
วัสดุในท้องถิ่นและไม่ประหยัด 

3.3  บรรจุภัณฑ์เหมำะสม 
      กับผลิตภัณฑ์  (3 คะแนน) 

ด ีมำก = (3)  

บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ 3 ประกำร คือ 
1)  มีรูปทรงสวยงำม    
2)  มีควำมคงทน 
3)  มีขนำด และน้ ำหนักที่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ 

ด ี = (2)  บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเพียง 2 ประกำร จำก 3 ประกำร  
พอใช้ = (1)  บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเพียง 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 

ปร ับปร ุง = (0)  
บรรจุภัณฑ์ มีรูปทรง ควำมคงทน ขนำด และน้ ำหนัก
ไม่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ 

 

 
 
 
 
 

/3.4 รำยละเอียด… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
3.4  รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์    
      และบรรจุภัณฑ์ 
      (4 คะแนน ) 

ด ีมำก = (4)  

มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ ำเป็นแสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 
ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต สถำนที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต 
และ/หรือ หมดอำยุ น้ ำหนัก หรือปริมำตร ส่วนประกอบ 
ที่ส ำคัญโดยประมำณ และรำคำขำย ครบถ้วน 

ดี = (3)  

มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ ำเป็นแสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 
ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถำนที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต 
และ/หรือ หมดอำยุ น้ ำหนัก หรือปริมำตร ส่วนประกอบ 
ที่ส ำคัญโดยประมำณ และรำคำขำย ครบถ้วน แต่บำงส่วน 
ไม่ถูกต้อง 

พอใช้ = (2)  

มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ ำเป็นแสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 
ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถำนที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต
และ/หรือ หมดอำยุ น้ ำหนัก หรือปริมำตร ส่วนประกอบที่
ส ำคัญโดยประมำณ และรำคำขำย ไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง 

ปรับปรุง = (1) 
ไม่มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์อำหำรที่จ ำเป็นแสดงไว้ที่
บรรจุภัณฑ์ 

3.5  ควำมปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ 
      (4  คะแนน) 

ด ีมำก = (4)  

บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ  4  ประกำร 
1)  มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2)  ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3)  คุ้มครองป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ไม่ให้แตกหักเสียหำย 
4)  ช่วยป้องกำรกำรเสื่อมสภำพของผลิตภัณฑ์ 

ดี = (3)  บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 3 ประกำร จำก 4 ประกำร 
พอใช้ = (2)  บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 2 ประกำร จำก 4 ประกำร 
ปรับปรุง = (1) บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 1 ประกำร จำก 4 ประกำร 

4.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
4.1  ควำมพร ้อมในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนและกำรสำธ ิตภำษำไทย  
      (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

มีควำมพร้อมครบ  3  ประกำร คือ 
1) มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
2) ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง  
    โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ 
3) มีเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนภำษำไทยอย่ำงครบถ้วน  
    และเหมำะสม  

ดี = (1.5) มีควำมพร้อมครบ 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 
พอใช ้ = (1)  มีควำมพร้อมครบ 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 
ปรับปรุง = (0.5)  ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 

         

/4.2 บุคลิกภำพ... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

4.2 บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
     ภำษำไทย (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสมด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

ปรับปรุง = (0)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ
ไม่เหมำะสม 

4.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ  
      ผลงำนภำษำไทย 
      (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน คือ   
1) แนวควำมคิดกำรประดิษฐ์   
2) ประโยชน์ใช้สอย   
3) กระบวนกำรผลิต  
4) วิธีกำรบริโภค 

ดี = (1.5) 
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้อง 3 ด้ำน จำก 4 ด้ำน 

พอใช ้ = (1)  
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้อง 2 ด้ำน จำก 4 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0.5)  
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้อง 1 ด้ำน จำก 4 ด้ำน 

4.4  ควำมพร ้อมในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนและกำรสำธ ิต  
      ภำษำอังกฤษ 
      (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

มีควำมพร้อมครบ 3 ประกำร คือ 
1) มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
2) ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต    
   ทดลอง โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ 
3) มีเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนภำษำอังกฤษอย่ำง
ครบถ้วนและเหมำะสม  

ดี = (1.5) มีควำมพร้อม 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 
พอใช ้ = (1)  มีควำมพร้อม 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 
ปรับปรุง = (0.5)  - ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 

4.5 บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
     ภำษำอังกฤษ  (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสมด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

ปรับปรุง = (0)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำทของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสม 

 

 
 

/4.6 ควำมชัดเจน... 
 

 
 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (13) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

4.6  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนภำษำอังกฤษ    
      (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน คือ    
1) แนวควำมคิดกำรประดิษฐ์  
2) ประโยชน์ใช้สอย   
3) กระบวนกำรผลิต  
4)  วิธีกำรบริโภค 

ดี = (1.5) 
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้อง 3 ด้ำน จำก 4 ด้ำน  

พอใช ้ = (1)  
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้อง 2 ด้ำน จำก 4 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0.5)  
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้อง 1 ด้ำน จำก 4 ด้ำน 

5. กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข ้อพ ิจำรณำ 

5.1  ต้นทุนกำรผลิตรวมบรรจุภัณฑ์     
      (3 คะแนน) ด ีมำก = (3)  

แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์  พร้อม 
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ครบถ้วนถูกต้อง 

ดี = (2)  
แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์  พร้อม 
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
เหมำะสม 

พอใช้ = (1)  
แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์  พร้อม 
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ไม่ครบถ้วนแต่ถูกต้อง  

ปรับปรุง = (0) 
แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์  พร้อม 
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง 

5.2 รำคำขำยผลิตภัณฑ์ 
      พร้อมบรรจุภัณฑ์  
      (3 คะแนน) 
 

ด ีมำก = (3)  
ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนถูกต้องและ
ก ำหนดรำคำขำยเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 

ดี = (2)  
ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนถูกต้องแต่
ก ำหนดรำคำขำยไม่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 

พอใช้ = (1)  ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนไม่ถูกต้อง 
ปรับปรุง = (0) ไม่ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน 

 
 
 
 
 

/5.3  ประมำณกำร... 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (14) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

5.3  ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย 
      จำกกำรขำย (3 คะแนน ) ด ีมำก = (3)  

แสดงแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พร้อมทั้ง
ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยในระยะเวลำ 1 ปี โดยจัดท ำ
เป็นรำยเดือน 12 เดือน ได้ถูกต้อง 

ดี = (2)  
แสดงแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พร้อมทั้ง
ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบตำม
ระยะเวลำ 

พอใช้ = (1)  
แสดงแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ไม่ถูกต้อง 
แต่ครบตำมระยะเวลำ 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์รวมทั้งประมำณ
กำรรำยรับรำยจ่ำย 

5.4  กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย  
      และกำรส่งเสริมกำรตลำด 
      (3 คะแนน ) 

ด ีมำก = (3)  
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยถูกต้อง มีแผนส่งเสริม
กำรตลำดที่ เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย 

ดี = (2)  
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยถูกต้อง มีแผนส่งเสริม
กำรตลำดไม่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย 

พอใช้ = (1)  
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยไม่ถูกต้อง แต่แผนส่งเสริม
กำรตลำดไม่เหมำะสม 

ปรับปรุง = (0) ไม่มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และไม่มีแผนส่งเสริมกำรตลำด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/5.5 หลักฐำนจำก… 

  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (15) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
5.5  หลักฐำนจำกกำรจ ำหน่ำย 
      ผลิตภัณฑ์  (3  คะแนน) 

ด ีมำก = (3)  

แสดงหลักฐำนกำรจ ำหน่ำย ประกอบด้วย  
1) หลักฐำนกำรสั่งซื้อ   
2) บัญชีรำยรับรำยจ่ำย   
3) สถำนที่จ ำหน่ำย         

ดี = (2)  แสดงหลักฐำนกำรขำย  2  รำยกำร   
พอใช้ = (1)  แสดงหลักฐำนกำรขำย  1  รำยกำร   
ปรับปรุง = (0) ไม่แสดงหลักฐำนกำรขำย 

 

หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 2. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ว่ำมีคะแนนต่ำงกันหรือไม่  โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 

 

10.  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 
 

                       
 

(ว่ำที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคระยอง 

ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนด กติกำ 
และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร 

 

(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

 

 
 



 ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหตัถศิลป ์ (1) 

 

ข้อก ำหนด กตกิำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิง่ประดษิฐ ์
“สุดยอดนวัตกรรมอำชวีศึกษำ” กำรประกวดสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศ ึกษำ 2563 

………………………………………………………..……………………. 
 

ประเภทท ี่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหัตถศิลป์ 
 

1.  ค ำจ ำกัดควำม  
 งำนหัตถศิลป์  หมำยถึง ผลงำนศิลปะในกำรประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ด้วยมือ โดยถือควำมงำมเป็นหลัก 
และน ำแนวควำมคิดศิลปะสมัยเก่ำมำประยุกต์เพ่ืออนุรักษ์และสืบสำน มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือเอกลักษณ์
ของชุมชนให้มีควำมทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ โดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรบำงส่วนในกำรประดิษฐ์ผลงำน 
ตำมหลักองค์ประกอบศิลป์ในกำรประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรประดับ ตกแต่ง อำคำรบ้ำนเรือน สถำนที่ 
หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ รวมถึงเครื่องประดับร่ำงกำยที่ใช้ในชีวิตประจ ำวันตำมวิถีไทยในสังคมปัจจุบัน 
 กำรบรรจุภัณฑ์  หมำยถึง  ศำสตร์และศิลป์ที่ใช้ในกำรบรรจุสินค้ำโดยใช้กำรออกแบบประดิษฐ์ด้วยมือ 
หรือเทคโนโลยีที่มีควำมสวยงำมเป็นหลักเหมำะสมตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 
 

2. เจตนำรมณ์  
เพ่ือให้เกิดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ทำงด้ำนหัตถศิลป์ ต้องเป็นกระบวนกำรทำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ระหว่ำงนักเรียน 

นักศึกษำ ร่วมกับชุมชนโดยน ำเอำภูมิปัญญำ วัสดุ ในท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทยมำประยุกต์วัสดุ อ่ืน ๆ 
ที่มีควำมหลำกหลำย แสดงถึงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมร่วมสมัยพร้อมบรรจุภัณฑ์เพ่ือน ำไปสู่กำรอนุรักษ์ 
งำนหัตถศิลป์ไทยและเกิดประโยชน์ในกำรเพ่ิมมูลค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพำณิชย์ 

 

3.  วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ืออนุรักษแ์ละสืบสำนงำนหัตถศิลป์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทย 
3.2  เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำงำนหัตถศิลป์ของไทย 

  3.3  เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรทำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะ 
ในกำรประดิษฐ์งำนหัตถศิลป์เชิงพำณิชย์ก้ำวสู่มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3.4  เพ่ือน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำพัฒนำกำรออกแบบผลงำนสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน 
  3.5  เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของสิ่งประดิษฐ์หัตถศิลป์ที่สำมำรถผลิตเป็นอุตสำหกรรมต่อไป 
  3.6  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
 

4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
 4.1  เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรประดิษฐ์ด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรบำงส่วน 
ในกำรประดิษฐ์โดยถือควำมงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์ และต้องไม่เคยผ่ำนกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชำติ มำก่อน หรือน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรำงวัลมำส่งเข้ำประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 

4.2  ต้องเป็นงำนหัตถศิลป์ตำมค ำจ ำกัดควำม  

 4.3  ไม่เป็นผลงำนที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 

 

 

/4.4  ต้องใช้วัสดุ... 

 
 



 ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหตัถศิลป ์ (2) 

 

 4.4  ต้องใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเหมำะสมกับสิ่งประดิษฐ์ มีจ ำหน่ำยในท้องตลำดทั่วไป  

4.5  บรรจุภัณฑ์มีควำมสวยงำมและเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

 4.6  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน ที่สำมำรถสำธิตกระบวนกำรผลิต 
และทดลองกำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐำนแสดงกระบวนกำรผลิต กำรสำธิตและใช้งำนได้จริง  

 4.7  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 5 จำกสถำนศึกษำเดียวกัน ต้องไม่ซ  ำกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอ่ืน ๆ อำทิเช่น ชื่อ รูปร่ำง คุณลักษณะและกระบวนกำรท ำงำน ฯลฯ 

 4.8  เอกสำรกำรวิจัยเป็นไปตำมส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำก ำหนด 

 4.9  เป็นนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำ
ระบบทวิภำคี และแสดงหลักฐำนกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษำจ ำนวนไม่เกิน 5 คน 

 4.10  ต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ 
 

5.  หล ักเกณฑ ์กำรพ ิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  

 5.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไปของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 5 ด้ำนหัตถศิลป์ ทุกประกำร จึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้   
 5.2 ผลงำนสิ่ งประดิ ษฐ์ ฯ  ที่ ส่ งเข้ ำประกวดต้ องมี กำรลงทะเบี ยนผลงำนในฐำนข้ อมู ลออนไลน์ 
(Thaiinvention.net) ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด ได้รับงบประมำณ และกำรรับรองผล 
กำรประกวด โดยให้น ำส่งเอกสำรแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ที่พิมพ์ออกจำกระบบในวันที่
รำยงำนตัวกับคณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 

    5.3 กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวด  สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 
ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ส่วนกำรประกวด 
ในระดับภำคและระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 5.4  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบ 
หรือ ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 

 5.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำมีกำรลอกเลียน
ผลงำนหรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัล และเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ นมำแทน 

 5.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื อขำยในท้องตลำดแล้วน ำมำปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อย 
เพ่ือส่งเข้ำประกวดจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 

  

 

 

 
 

 

/5.7  กรณีที่เป็น… 

 
 



 ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหตัถศิลป ์ (3) 

  

 5.7  กรณีที่ เป็นกำรน ำสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้ เห็น 
ว่ำได้มีกำรพัฒนำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงขึ นกว่ำเดิม โดยไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรของผู้อ่ืน 

 5.8  กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินกำรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี ขำด 
 5.9  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่ เคยเข้ำร่วมกำรประกวดระดับชำติ ไม่อนุญำตให้น ำผลงำนเข้ำประกวดอีก 
หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำเคยมีกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์เข้ำร่วมประกวด จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรประกวดทันที 
 

6.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย  

 6.1  เอกสำรน ำเสนอผลงำน ในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ต้องอยู่ในเล่มเดียวกัน จ ำนวน 2 เล่ม 
จัดเรียงตำมล ำดับ ดังนี  

 6.1.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (แบบ ว-สอศ-2) ไม่มีจุดแก้ในแบบด้วย 

 6.1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ไม่เกินจ ำนวน 20 หน้ำ ตัดข้อ 16 ภำคผนวก ในส่วนของ 
(แบบ ว-สอศ-2)  

 6.1.3  ภำคผนวก 

          1) คู่มือกำรใช้งำน 

          2) แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

          3) แบบน ำเสนอคุณลักษณะ ให้พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 

          4) แผนธุรกิจ  

          5) เอกสำร ควำมร่วมมือในกำรจ ำหน่ำย หรือเอกสำรกำรจ ำหน่ำย (ถ้ำมี) 
  6.1.4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ 
Thaiinvention.net 
 

7.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 

 7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 

 7.2  ขนำดต ัวอ ักษร แบบปกต ิ ขนำด 16 point และห ัวข ้อ ขนำด 18 point 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

/8. หลักเกณฑ์… 
 

 

 



 ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหตัถศิลป ์ (4) 

 

8.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ดำ้นหัตถศิลป์ 

 
 
 

/4. บรรจุภัณฑ์… 
  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ฯ ระดับคะแนน 
ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 
1.1  แบบน ำเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ-2)  (2 คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  2 1.5 1 0 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3)  (10 คะแนน) 
      1.2.1  กำรเขียนบทน ำ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.2.2  แนวควำมคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.2.3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.2.4  ผลกำรวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.2.5  สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำน (ภำษำไทย และอังกฤษ) และแบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (1 คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  1 0.5 0.3 0 
1.4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ Thaiinvention.net   
      (2 คะแนน) 
      ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, 
      แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก 

2 - - 0 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 50 คะแนน) 
     2.1  ประดิษฐ์คิดค้นขึ นมำใหม่  (10 คะแนน) 10 8 6 4 
     2.2  ควำมคิดสร้ำงสรรค์  (7 คะแนน) 7 5 3 1 
     2.3  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์  (5 คะแนน) 5 4 3 1 
     2.4  กำรเลือกใช้วัสดุ  (7 คะแนน) 7 5 3 1 
     2.5  ควำมสวยงำมประณีตของผลิตภัณฑ์  (8 คะแนน) 8 6 4 2 

      2.6  คุณค่ำของผลิตภัณฑ์  (8 คะแนน) 8 6 4 2 
     2.7  ประโยชน์กำรใช้งำน  (5 คะแนน) 5 4 3 1 
3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  เป็นภำษำไทยและอังกฤษ  (รวม 10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.1  ควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย/ 
           ภำษำอังกฤษ (4 คะแนน) 
           (1.5คะแนน) 

4 3 2 1 

     3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
           (3 คะแนน) 3 2.5 2 1.5 

     3.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
           (3 คะแนน) 3 2.5 2 1.5 



 ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหตัถศิลป ์ (5) 

 

  
9.  ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 5 ด้ำนหัตถศิลป์ 
 

 

 

 

/1.2 แบบรำยงำน… 
  

จดุให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
4.  บรรจุภัณฑ์ (รวม 10 คะแนน) 
( 20  คะแนน ) 
 
 
 
 
 

     4.1  กำรเลือกใช้วัสดุและควำมเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 3 2 1 
     4.2  กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบ  มีรำยละเอียด 
           ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 3 2 1 

5.  กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ (รวม 15 คะแนน) 
     5.1  กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และทักษะ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
     5.2  แผนพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ (3 คะแนน) 3 2 1 0 
     5.3  พัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ (10 คะแนน) 10 8 6 4 

รวม 100  คะแนน 

 

 

 

 

รวม 

100  คะแนน 

 

 

 

 

รวม 

1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส่ิงประด ิษฐ์ฯ และคู่ม ือประกอบกำรใชง้ำน (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/
 รำยละเอียด ตำมแบบ ว-สอศ-2 
 (2 คะแนน) 
 
 

ดีมำก = (2) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน
ทั งในด้ำนเนื อหำ ภำพประกอบ มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

 

ดี = (1.5) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน
ทั งในด้ำนเนื อหำ ภำพประกอบ แต่ไม่มีควำมประณีต
ถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่มเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 
 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่ งประดิษฐ์ฯ ทั ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วนทั งในด้ำน
เนื อหำ ภำพประกอบ ไม่มีควำมประณีตถูกต้องของ
รูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
 

- แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่ถูกต้อง ตำมแบบ
ที่ก ำหนด 



 ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหตัถศิลป ์ (6) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย 
      (แบบ ว-สอศ-3)  
      (10 คะแนน) 
 
      1.2.1 กำรเขียนบทน ำ  
               (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2)  
- ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ ควำมสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำครบถ้วนถูกต้อง 

ดี = (1.5)  
- ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ ควำมสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน 

พอใช้ = (1)  
- ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ ควำมสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำ ไม่สอดคล้องกัน 

ปรับปรุง = (0)  
-  ไม่มีควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ วัตถุประสงค์ 

และสภำพปัญหำ 
      1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี  
              และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
              (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2)  
มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ 
มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืน ๆ มำสนับสนุนกำรวิจัย
ถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5)  
มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ 
มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืน ๆ มำสนับสนุนกำรวิจัย
ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

พอใช้ = (1)  
มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ 
มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืน ๆ มำสนับสนุนกำรวิจัย
ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ 
ไม่มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืน ๆ มำสนับสนุนกำรวิจัย 

      1.2.3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย    
              (2 คะแนน) ด ีมำก = (2)  

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำรในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ ใช้ตอบปัญหำกำรวิจัย 
ถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5)  
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำรในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ ใช้ตอบปัญหำกำรวิจัย 
ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (1)  
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำรในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำกำรวิจัยถูกต้อง
ครบถ้วน แต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำรในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำกำรวิจัย 
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 

 

/1.2.4  ผลกำรวิจัย… 
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ประเภทที ่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหตัถศิลป ์ (7) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
      1.2.4  ผลกำรวิจัย  
                (2 คะแนน) ด ีมำก = (2)  

- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
และมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยถูกต้องและครบถ้วนตำม
ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

ดี = (1.5)  
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

บำงข้อ และมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบ
วิธีกำรวิจัย มีข้อผิดพลำดน้อย 

พอใช้ = (1)  
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

บำงข้อ และมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย ตำมระเบียบ
วิธีกำรวิจัย มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง= (0) 
-  กำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

และไม่มีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบวิธีกำรวิจัย 

       1.2.5  สรุป อภิปรำยผล 

               และข้อเสนอแนะ 

               (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2)  
มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็นและ 
มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์หรือกำรพัฒนำ 
ต่อยอดถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5)  
มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็นและ 
มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์หรือกำรพัฒนำ 
ต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (1)  
มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็นและ 
มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์หรือกำรพัฒนำ 
ต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยและไม่ตรง
ประเด็น ไม่มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์หรือ
กำรพัฒนำต่อยอด 

1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำน  

      (ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ)  

      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/ 

      รำยละเอียด  (1 คะแนน) 

 

ด ีมำก = (1) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรใช้งำน ข้อควรระวัง 
กำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิต ที่สำมำรถติดต่อได้
ถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (0.5) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรใช้งำน ข้อควรระวัง 
กำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิต ที่สำมำรถติดต่อได้
ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (0.3) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรใช้งำน ข้อควรระวัง 
กำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิต ที่สำมำรถติดต่อได้
ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดค่อนข้ำงมำก 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรใช้งำน ข้อควรระวัง 
กำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อได้ 
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 

 

 

/1.4  แบบคุณลักษณะ… 
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/2.3  กำรออกแบบ… 
  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย  
      แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  
      และภำคผนวก เข้ำในระบบ  
      Thaiinvention.net  
      (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดครบถ้วน และมีข้อมูลถูกต้อง 

ปรับปรุง = (0) 

ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดมีข้อมูลไม่ถูกต้อง อัปโหลดไฟล์
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์ 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 50 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.1  ประดิษฐ์คิดค้นขึ นมำใหม ่  
      (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นมำใหม่ มีควำมทันสมัย 
อนุรักษ์และสืบสำนภูมิปัญญำ 

ดี = (8)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำขึ้นจำกของเดิม มีควำม
ทันสมัย อนุรักษ์และสืบสำนภูมิปัญญำ 

พอใช้ = (6)  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ นมำใหม ่

ปรับปรุง = (4) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์ หรือพัฒนำขึ นใหม ่
และไม่มีกำรอนุรักษ์และสืบสำนภูมิปัญญำ 

2.2  ควำมคิดสร้ำงสรรค์   
      (7 คะแนน) 

ด ีมำก = (7)  

ผลิตภัณฑ์ เกิดจำกองค์ควำมรู้ใหม่ ซึ่งเกิดจำกควำมคิด
สร้ำงสรรค์  มีอธิบำยขั นตอนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์มีหลักฐำนร่องรอยชัดเจนในกำรพัฒนำ 
ทั งผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 

ดี = (5)  
ผลิตภัณฑ์ เกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์มีอธิบำยขั นตอน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีหลักฐำนร่องรอย
บำงส่วน 

พอใช้ = (3)  
ผลิตภัณฑ์ เกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์มีกำรพัฒนำ
เฉพำะผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ แต่ไม่มีหลักฐำน
ร่องรอย 

ปรับปรุง = (1) ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ ที่ไม่มีกำรพัฒนำ 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.3  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์  
       (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5)  

- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ 
- 1.  ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน 
- 2.  มีขนำด รูปทรง สีสัน ดึงดูดควำมสนใจ 
- 3.  สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ 
- 4.  สะดวกต่อกำรน ำไปใช้ ครบ 4 ประกำร 

ดี = (4)  

- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ 
- 1.  ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน 
- 2.  มีขนำด รูปทรง สีสัน ดึงดูดควำมสนใจ 
- 3.  สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ 
- 4.  สะดวกต่อกำรน ำไปใช้ เพียง 3 ประกำร 

พอใช้ = (3)  

- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ 
- 1.  ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน 
- 2.  มีขนำด รูปทรง สีสัน ดึงดูดควำมสนใจ 
- 3.  สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ 
- 4.  สะดวกต่อกำรน ำไปใช้ เพียง 2 ประกำร 

ปรับปรุง = (1) ไม่มีเทคนิคกำรออกแบบ และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
2.4  กำรเลือกใช้วัสดุ 
      (7 คะแนน) 

ดีมำก = (7)  
1. ใช้วัสดุเหมำะสม  2. ประหยัด  3. ปลอดภัย 
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (5)  
1. ใช้วัสดุเหมำะสม  2. ประหยัด  3. ปลอดภัย 
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้ำน 

พอใช้ = (3)  
1. ใช้วัสดุเหมำะสม  2. ประหยัด  3. ปลอดภัย 
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1) ใช้วัสดไุม่เหมำะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย 
2.5  ควำมสวยงำม และควำมประณีต 
      ของผลิตภัณฑ์ (8 คะแนน) 

ดีมำก = (8)  

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์ 
1.  ขนำด รูปร่ำง - รูปทรง สีสันดึงดูดควำมสนใจ 
2.  ควำมกลมกลืน สมดุล  
3.  มีเอกภำพ  
4.  ควำมประณีต ละเอียดของผลงำน 
5.  ควำมสมบูรณ์ของผลงำน ครบถ้วน 

ดี = (6)  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์ 
อย่ำงน้อย 4 ประกำร 

พอใช้ = (4)  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์ 
อย่ำงน้อย 3 ประกำร 

ปรับปรุง = (2) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สวยงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์ 

 
/2.5 ควำมสวยงำม... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.6  คุณค่ำของผลิตภัณฑ์  
      (8 คะแนน) 

ดีมำก = (8)  

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มคีุณค่ำ 
1.  ผลงำนมีคุณค่ำตำมหลักองค์ประกอบศิลป์   
    (Composition) 
2.  เนื อหำแสดงออกเอกลักษณ์ของชุมชน 
3.  มีควำมทันสมัย  
4.  วัสดุที่ใช้เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ดี = (6)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มคีุณค่ำ อย่ำงน้อย 3 ประกำร 
พอใช้ = (4)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มคีุณค่ำ อย่ำงน้อย 2 ประกำร 
พอใช้ = (2)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มคีุณค่ำ อย่ำงน้อย 1 ประกำร 

2.7  ประโยชน์กำรใช้งำน  
      (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5)  

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อกำรใช้งำนได้จริง ตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำรและ 
มีหลักฐำนกำรน ำไปใช้งำนได้จริง ได้แก่ เอกสำรรับรอง
และภำพประกอบ 

ดี = (4)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึประโยชน์
ต่อกำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร  

พอใช้ = (3)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อกำรใช้งำนได้จริง แต่ไม่ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์ 
ทุกประกำร 

ปรับปรุง = (1)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อกำรใช้งำนได้เล็กน้อย  

3.  กำรน  ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.1  ควำมพร ้อมในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนและกำรสำธ ิต 
      ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
      (4 คะแนน) 

ด ีมำก = (4)  

มีกำรเตรียมกำร ในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ตลอดจนเอกสำร
ในกำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม  
(มีทั งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) 

ด ี = (3)  
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ตลอดจนเอกสำร
ในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (2)  
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ตลอดจนเอกสำร
ในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (1)  - ไม่มีควำมพร้อม ในกำรน ำเสนอผลงำน 
 

/3.2  บุคลิกภำพ... 
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3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
      ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
      (3 คะแนน) 

ด ีมำก = (3)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำ ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (2.5)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้ = (2)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1.5)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสม 

3.3 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำน 
      ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ  
      (3 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ีมำก = (3) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต กำรท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจชัดเจน ในด้ำนแนวควำมคิดกำร
ประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนคุณภำพและขั นตอน
กำรท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง ทัง้ 4 ด้ำน 

ด ี = (2.5)  

อธิบำยประกอบกำรสำธิต กำรท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือให้ เกิดควำมเข้ำใจชัดเจน ในด้ำนแนวควำมคิด 
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนคุณภำพและ
ขั นตอนกำรท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง ทั้ง 3 ด้ำน 

พอใช้ = (2)  

อธิบำยประกอบกำรสำธิต กำรท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือให้ เกิดควำมเข้ำใจชัดเจน ในด้ำนแนวควำมคิด 
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนคุณภำพและ
ขั นตอนกำรท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง ทั้ง 2 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1.5)  
- ไม่สำมำรถอธิบำย ประกอบกำรสำธิตกำรท ำผลงำน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ได ้
4. บรรจุภัณฑ์ (รวม 10 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
4.1 กำรเลือกใช้วสัดุและ 
      ควำมเหมำะสมกับผลิตภณัฑ์  
        (5 คะแนน) ด ีมำก = (5)  

1.  กำรใช้วัสดุธรรมชำติในท้องถิ่นหรือ น ำวัสดุอื่น 
    มำประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม 
2.  รำคำประหยัด เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ 
3.  ปลอดภัยไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม 
4.  มีอำยุกำรใช้งำน ครบถ้วน 

ดี = (3)  
กำรเลือกใช้วัสดุและควำมเหมำะสม กับผลิตภัณฑ์ 
อย่ำงน้อย 3 ด้ำน 

พอใช ้ = (2)  
กำรเลือกใช้วัสดุและควำมเหมำะสม กับผลิตภัณฑ์  
อย่ำงน้อย 2 ด้ำน 

ปร ับปร ุง = (1)  
กำรเลือกใช้วัสดุและควำมเหมำะสม กับผลิตภัณฑ์  
อย่ำงน้อย 1 ด้ำน 

 

/4.2  น ำเทคโนโลยี... 
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4.2  น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบ 
      มีรำยละเอียดข้อมูล ผลิตภัณฑ์ 
     และบรรจุภัณฑ์ 
     (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5)  

น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ประกอบด้วย   
1. มีกำรออกแบบร่ำงก่อนผลิต 
2. ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรออกแบบทั งหมดและมี
รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์  
2. ที่มำและเรื่องรำวของผลิตภัณฑ์   
3. ชื่อผู้ผลิต สถำนที่ผลิตที่ติดต่อได้ 
4. ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต 
5. ขนำด น  ำหนัก ปริมำตรสุทธิ 
6. ข้อก ำหนดใช้งำน และเครื่องหมำยในกำรขนส่ง 
ครบถ้วน 

ดี = (3)  

น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์  
1. มีกำรออกแบบร่ำงก่อนผลิต 
2. ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรออกแบบทั งหมด 
และมรีำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
เพียง 4 ด้ำน 

พอใช ้ = (2)  

น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์         
1. มีกำรออกแบบร่ำงก่อนผลิต 
2. ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรออกแบบทั งหมด 
และมรีำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ ์
รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
เพียง 2 ด้ำน 

ปร ับปร ุง = (1)  

น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์         
1. มีกำรออกแบบร่ำงก่อนผลิต 
2. ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรออกแบบทั งหมด 
และมรีำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
เพียง 1 ด้ำน 

 

 

 

 

 

 

 

/5.  กำรใช้ประโยชน์... 
 

 



 ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหตัถศิลป ์ (13) 

 

5.  กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

5.1  ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และทักษะ  
      (2 คะแนน) ด ีมำก = (2)  

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และทักษะปฏิบัติงำนหัตถศิลป์
ตำมหลักวิชำกำร และขั นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง 
และเหมำะสม 

ดี = (1.5)  
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และทักษะปฏิบัติงำนหัตถศิลป์
ตำมหลักวิชำกำร และขั นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง 
แต่ไม่เหมำะสม 

พอใช้ = (1)  
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และทักษะปฏิบัติงำนหัตถศิลป์
ตำมหลักวิชำกำร และขั นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง
บำงส่วน แต่ไม่เหมำะสม 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และทักษะปฏิบัติงำน
หัตถศิลป์ตำมหลักวิชำกำร และขั นตอนกำรปฏิบัติงำน 

5.2  แผนพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ 
      (3 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ีมำก = (3)  

มีแผนธุรกิจองค์ประกอบแผนธุรกิจ 
1. บทสรุปผู้บริหำร 
2. ประวัติย่อกิจกำร 
3. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
4. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ 
5. แผนกำรตลำด 
6. แผนกำรจัดกำรก ำลังคน 
7. แผนกำรผลิต 
8. แผนกำรเงิน  
9. แผนด ำเนินงำน 
10. แผนฉุกเฉิน 
ครบถ้วน 

ดี = (2)  มีแผนธุรกิจ ครบ 8 ด้ำน 
พอใช้ = (1)  มีแผนธุรกิจ ครบ 5 ด้ำน 
ปรับปรุง = (0) มีแผนธุรกิจ น้อยกว่ำ 5 ด้ำน 

 
 
 
 
 
 

/5.3  พัฒนำสู่เชิงพำณิชย์... 
 
 
 
 
 



 ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหตัถศิลป ์ (14) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
5.3  พัฒนำสู่เชิงพำณิชย์  
      (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10)  

สำมำรถแสดงหล ักฐำนและยกต ัวอย ่ำงผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ที ่จะน ำไปพัฒนำต่อยอดและพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตสู ่เช ิงพำณ ิชย์ในระดับประเทศ 
(เอกสำร ภำพถ่ำย ใบสั่งซื  อ ใบเสร็จ เอกสำรควำม
ร่วมมือในกำรจ ำหน่ำย หรือเอกสำรกำรจ ำหน่ำย) 

ดี = (8)  

สำมำรถแสดงหล ักฐำนและยกต ัวอย ่ำ งผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ที ่จะน ำไปพัฒนำต่อยอดและพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์ ระดับภำค (เอกสำร 
ภำพถ่ำย ใบสั่งซื อ ใบเสร็จ เอกสำรควำมร่วมมือ 
ในกำรจ ำหน่ำย หรือเอกสำรกำรจ ำหน่ำย) 

พอใช้ = (6)  

สำมำรถแสดงหล ักฐำนและยกต ัวอย ่ำงผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ที ่จะน ำไปพัฒนำต่อยอดและพัฒนำ
กระบวนกำรผล ิตสู ่เช ิงพ ำณ ิชย ์ ระด ับ จ ังห ว ัด 
(เอกสำร ภำพถ่ำย ใบสั่งซื  อ ใบเสร็จ เอกสำรควำม
ร่วมมือในกำรจ ำหน่ำย หรือเอกสำรกำรจ ำหน่ำย) 

ปรับปรุง= (4) 

สำมำรถแสดงหล ักฐำนและยกต ัวอย ่ำงผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ที ่จะน ำไปพัฒนำต่อยอดและพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์ ระดับชุมชน ท้องถิ่น 
(เอกสำร ภำพถ่ำย ใบสั่งซื  อ ใบเสร็จ เอกสำรควำม
ร่วมมือในกำรจ ำหน่ำย หรือเอกสำรกำรจ ำหน่ำย) 

 

หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 2. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ว่ำมีคะแนนต่ำงกันหรือไม่  โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 

 

10.  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 

         
(นำยสำยันต์  แสงสุริยันต์) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครศรีธรรมรำช 
ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนด กติกำ 

และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหัตถศิลป์ 

(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 
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 ประเภทท่ี 6  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  (1) 

  

ข้อก ำหนด กตกิำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิง่ประดษิฐ ์
“สุดยอดนวัตกรรมอำชวีศึกษำ” กำรประกวดสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศ ึกษำ 2563 

…………………………………………………………………………… 
 

ประเภทท ี่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  
       (Software & Embedded System Innovation) 
 

1. ค ำจ ำกัดควำม  
 เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนำหรือคิดค้นขึ้นใหม่ที่บ่งชี้ว่ำสำมำรถใช้
ประโยชน์ได้จริงอย่ำงเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรตำมหลักของกำรวิจัย สำมำรถพัฒนำไปสู่อุตสำหกรรม
และเชิงพำณิชย์ เป็นผลงำนที่เกิดจำกบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

2.  เจตนำรมณ์    
 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ และระบบสมองกลฝังตัว ในกำรยกระดับ
คุณภำพสังคมให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี และกำรเรียนรู้มุ่งไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรผลิตและจ ำหน่ำย 
 

3.  วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอำชีวศึกษำของชำติ Thailand 4.0 
  3.2  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดกำรเรียนรู้ และทักษะในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ซอฟต์แวร์
และระบบสมองฝังตัว 
  3.3  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำรวิจัยนวัตกรรมด้ำนซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
  3.4  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรด้ำนซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
  3.5  เพ่ือพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เชิงพำณิชย์ด้ำนอุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
 

4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
  4.1  เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนำ หรือคิดค้นขึ้นใหม่ด้วย
ภำษำคอมพิวเตอร์ เพ่ือติดตั้ งและใช้งำนบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
ที่ให้บริกำรบนระบบเครือข่ำยขนำดต่ำง ๆ อินเทอร์เน็ต และ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) และ/หรือ 
เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟแวร์ระบบประมวลผลที่ใช้ชิป หรือไมโครโพรเซสเซอร์ หรือไมโครคอลโทรลเลอร์ ที่ออกแบบ
มำโดยเฉพำะ หรือที่ถูกพัฒนำ คิดค้นขึ้นใหม่เพ่ือควบคุมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ โดยระบบ 
ที่พัฒนำขึ้นต้องมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝังตัวอย่ำงน้อย 1 ชิ้น  และระบบควรแสดง 
ให้เห็นถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรสื่อสำรและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงอุปกรณ์ หรืออินเตอร์เฟส ไมน่้อยกว่ำ 2 ชิ้น 
 
 
 

  
 
 
 

/4.2  เป็นสิ่งประดิษฐ์…. 
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 ประเภทท่ี 6  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  (2) 

 

 4.2  เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนำ หรือคิดค้นขึ้นใหม่ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนมีควำมปลอดภัยไม่มีผลกระทบ 
ต่อธรรมชำติ สังคม จริยธรรม และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งแวดล้อม 
 4.3  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำร กำรเรียน กำรสอน ที่สำมำรถสำธิต หรือทดลองกำร
ใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์และมีหลักฐำนแสดงกำรสำธิตและทดลองกำรใช้งำนให้เห็นได้อย่ำงเด่นชัด  
 4.4  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่  6 จำกสถำนศึกษำเดียวกันต้องไม่ซ้ ำกับ 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน หรือประเภทอ่ืน ๆ อำทิเช่น ชื่อ รูปร่ำง คุณลักษณะ กระบวนกำรท ำงำน ฯลฯ  
และต้องไม่เคยผ่ำนกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชำติ มำก่อน หรือน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
เดิมที่เคยได้รับรำงวัลมำส่งเข้ำประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 
 4.5  ผู้จัดท ำสิ่งประดิษฐ์จะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษำ ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำ 
ในระบบปกติ ทวิศึกษำ ทวิภำคี หรือเทียบโอน ที่มีแผนกำรเรียนในรำยวิชำโครงงำน/โครงกำร ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ 
ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และครูที่ปรึกษำไม่เกิน 5 คน 
 4.6  เอกสำรทั้งหมดเป็นไปตำมที่ทำง สวพ. ก ำหนด และเอกสำรอื่น ๆ ตำมข้อก ำหนดในเอกสำรฉบับนี้ 
 

5.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
  5.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไป ของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 6 ทุกประกำร จึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้ 
 5.2  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ (Thaiinvention.net) 
ก่อนวันประกวดฯ ตำมวันและเวลำที่ก ำหนดจึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด โดยให้น ำส่งเอกสำรแบบคุณลักษณะ 
“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ที่พิมพ์ออกจำกระบบ ในวันที่รำยงำนตัวกับคณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 
 5.3  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดต้องเป็นผลงำนที่นักเรียนนักศึกษำท ำด้วยตนเอง หำกเป็นกำรจ้ำง
ผู้อื่นท ำจะถูกตัดสิทธิ์กำรประกวด 
 5.4  ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในกำรออกแบบ พัฒนำ ติดตั้งใช้งำนต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 5.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เป็นกำรน ำซอฟต์แวร์ที่มีจ ำหน่ำยหรือแจกฟรี (Free Software) มำพัฒนำต่อยอด 
ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำได้มีกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบผลงำนของผู้อื่น 
 5.6  ผู้เข้ำประกวดจะต้องเตรียมอุปกรณ์ประกอบต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใช้ระบบเครือข่ำย หรือกำรเชื่อมต่อ 
กับอินเทอร์เน็ต (ถ้ำมี) ให้พร้อมต่อกำรสำธิตกำรท ำงำน 
 5.7  ผู้เข้ำประกวดต้องน ำเสนอขั้นตอน กระบวนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ภำยในห้องน ำเสนอพร้อมตอบค ำถำม
ของคณะกรรมกำร ในเวลำไม่เกิน 30 นำท ีหรือ ตำมกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำร 
 5.8  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวด สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 
ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้นและต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยต้องตรงกับกำรลงทะเบียน
ออนไลน์ด้วย ส่วนกำรประกวดในระดับภำคและระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
   
 

 
 
 
 

/5.9  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ… 
 

   
 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี 6  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  (3) 

 

 5.9  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบหรือ 
ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 5.10  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหลักฐำนในภำยหลังว่ำมี
กำรลอกเลียนผลงำน หรือ ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภทจะถูกถอดถอนรำงวัลและเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน 
 5.11  กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด 
 

6.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
 เอกสำรน ำเสนอผลงำน ในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ต้องอยู่ในเล่มเดียวกันโดยจ ำนวน 2 เล่ม 
โดยให้ท ำกำรจัดเรียงล ำดับเอกสำรดังนี้  
 6.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่(แบบ ว-สอศ-2)   

6.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทที่ 1 - บทที่ 5  ไม่เกินจ ำนวน  20  หน้ำ โดยไม่รวม ปก 
บทคัดย่อ กิตติกรรมประกำศ สำรบัญ บรรณำนุกรม  และภำคผนวก (หำกเกินจ ำนวน 20 หน้ำคณะกรรมกำร 
จะไม่รับพิจำรณำ) 

6.3  ภำคผนวก 
 6.3.1 คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนของสิ่งประดิษฐ์ (User Manual) เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
 6.3.2 แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 
 6.3.3 เอกสำรแสดงขั้นตอนกำรออกแบบและพัฒนำระบบ 

หมำยเหตุ 
แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้ำร่วมกำรประกวดให้พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 

จ ำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ ำนวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน จ ำนวน 1 แผ่น ) 
 

7.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
 7.1  รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 

7.2  ขนำดตัวอักษร แบบปกต ิขนำด 16 point และหัวข้อ ขนำด 18 point 

 

 

 

 

 

 

 

 

/8.  หลักเกณฑ์กำร… 

 

 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี 6  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  (4) 

 

8.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ 
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 

 
 

/5.  ขั้นตอนกำร.... 
 

 

จุดให้คะแนนผลงำนส่ิงประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 
1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ตำมแบบ (ว–สอศ-2)  (2 คะแนน)   
      1.1.1  ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด 2 1.5 1 0 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย ตำมแบบ (ว-สอศ-3)  (5 คะแนน) 
      1.2.1  รูปแบบกำรวิจัยทีถู่กต้อง  (2 คะแนน)  2 1.5 1 0 
      1.2.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
1.3  เอกสำรแสดงขั้นตอนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  (4 คะแนน) 
      1.3.1  รูปแบบขัน้ตอนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ถูกต้อง  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.3.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
1.4  คู่มือประกอบกำรใช้งำน และแบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (2  คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด / เอกสำรประกอบ 2 1.5 1 0 
1.5  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ  
      Thaiinvention.net (2 คะแนน) 
      ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2,   
      แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก 

2 - - 0 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
     2.1  ประดิษฐ์ หรือ พัฒนำขึ้นใหม่  (7 คะแนน)  7 5 2 1 
     2.2  ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์  (3 คะแนน) 3 2 1.5 1 
3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.1  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย  (3  คะแนน) 3 2 1 0 
     3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
     3.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (2 คะแนน) 
 
 

2 1.5 1 0 
     3.4  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำอังกฤษ  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 

 
 
 
 
 

4.1  กำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบสมองกลฝังตัว    
      สำมำรถเข้ำใจได้โดยง่ำย  (3 คะแนน) 

3 2 1 0 

4.2  ตรวจสอบควำมถูกต้องของรูปแบบของข้อมูลและ/หรือเลือกใช้     
      วัสดุอุปกรณ์ที่เหมำะสม  (3 คะแนน) 

3 2 1 0 

   4.3  ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตำมควำมต้องกำรและ/หรือมีควำมเสถียร 
         และควำมม่ันคงของระบบสมองกลฝังตัว  (4 คะแนน) 

4 3 2 1 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี 6  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  (5) 

 

 

9.  ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 

 
 

/1.2  แบบรำยงำน… 
 
 
 
 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
5.  ขั้นตอนกำรออกแบบและพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 20 คะแนน) 
     5.1  กำรวิเครำะห์ระบบกำรท ำงำน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
     5.2  กำรออกแบบระบบกำรท ำงำน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
     5.3  กำรพัฒนำระบบกำรท ำงำน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
     5.4  กำรติดตั้งและทดสอบระบบกำรท ำงำน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
6.  คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 35 คะแนน) 
     6.1  ประสิทธิภำพของชิ้นงำน (10 คะแนน) 10 7 5 3 
     6.2  ประโยชน์ส ำหรับกลุ่มคนที่ได้รับ  (10 คะแนน) 10 7 5 3 
     6.3  สำมำรถพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ อุตสำหกรรม หรือสังคมได้  
           (15 คะแนน) 

15 10 5 2 

รวม 100  คะแนน 

1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์/ 
     ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/ 
     รำยละเอียด ตำมแบบ (ว-สอศ-2) 
     (2  คะแนน) 

ดีมำก = (2)  

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ ทั้งในด้ำน
เนื้อหำ ภำพประกอบ มีควำมประณี ตถูกต้องของ
รูปแบบในกำรพิมพ์กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (1.5) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้ง
ในด้ำนเนื้อหำ  ภำพประกอบ แต่มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วน 

- ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ ไม่มีควำมประณีต
ถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปกกำรจัดท ำ
รูปเล่มไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) - ไม่น ำส่งแบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และคู่มือ
ประกอบกำรใช้งำน 
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/1.3  เอกสำรแสดง... 
 
 
 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย 
      ตำมแบบ ว-สอศ-3  (5 คะแนน) 

      1.2.1  รูปแบบกำรวิจัยที่ถูกต้อง 
               (2  คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

- รูปแบบเอกสำรงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วน  ทั้ งในด้ำนเนื้อหำ ำพประกอบ มีควำม
ประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก 
กำรจัดท ำรูปเล่ม เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำร 
อ้ำงอิงได้ 

ดี = (1.5) 

- รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วน ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ แต่ไม่มี
ควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ ในกำรพิมพ์กำร
จัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น
เอกสำรอ้ำงอิง 

พอใช้ = (1) 

- รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บทไม่ครบถ้วน ทั้งใน
ด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ ไม่มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่มไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีควำมถูกต้อง 
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

       1.2.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ 
               (3 คะแนน) ดีมำก = (3) 

เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน
ตำมหลักวิชำกำรเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำร 
อ้ำงอิงได้ 

ดี = (2) 
เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน
ตำมหลักวิชำกำรแต่มีข้อบกพร่องบำงส่วนเหมำะสม 
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 
เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีข้อบกพร่องมำก 
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
เนื้อหำงำนวิจัย  ทั้ง 5 บท ไม่มีควำมถูกต้อง 
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได ้
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 ประเภทท่ี 6  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  (7) 

 

 
/1.5  อัปโหลดไฟล์ PDF… 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.3  เอกสำรแสดงขั้นตอนกำรพัฒนำ               
      ซอฟต์แวร์  (4  คะแนน) 
 
      1.3.1 รูปแบบขั้นตอนกำรพัฒนำ 
              ซอฟต์แวร์ถูกต้อง  
              (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 
รูปแบบเอกสำร  มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนและประณีต
ถูกต้องในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปกและรูปเล่มเอกสำร 
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (1.5) 

รูปแบบเอกสำร มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนและประณีต
ถูกต้องในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปกและรูปเล่มเอกสำร 
มีข้อบกพร่องบำงส่วนเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำร 
อ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 
รูปแบบเอกสำรมีข้อบกพร่องมำกไม่เหมำะสมที่จะเก็บ
ไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
รูปแบบเอกสำรแสดงขั้นตอนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ไม่มี
ควำมถูกต้อง ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

      1.3.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ 
              (2 คะแนน) ดีมำก = (2) 

เนื้อหำแสดงขั้นตอนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์มีควำมควำม
สมบูรณ์ครบถ้วนตำมหลักวิชำกำรเหมำะสมที่จะเก็บไว้
เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (1.5) 
เนื้อหำแสดงขั้นตอนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วนตำมหลักวิชำกำรแต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 
เนื้อหำแสดงขั้นตอนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์มีข้อบกพร่อง
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
เนื้อหำแสดงขั้นตอนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ไม่มีควำม
ถูกต้องไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

1.4  คู่มือประกอบกำรใช้งำนฯ ควำม                                  
      ชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/ 
      รำยละเอียด   
      (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้ งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5) 
มีรำยละเอียดฯ กำรติดตั้งกำรใช้งำนข้อควรระวัง 
กำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อได้
ถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (1) 
มีรำยละเอียดฯ กำรติดตั้ งกำรใช้งำน ข้อควรระวัง 
กำรบ ำรุงรักษำ และท่ีอยู่ของผู้ผลิต ที่สำมำรถติดต่อได้
ถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดค่อนข้ำงมำก 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีรำยละเอียดฯ กำรติดตั้ง กำรใช้งำน ข้อควรระวัง 
กำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อได้ 
ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 
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/3.2  บุคลิกภำพ… 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.5  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย  
      แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  
      และภำคผนวก เข้ำในระบบ  
      Thaiinvention.net  (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดครบถ้วน และมีข้อมูลถูกต้อง 

ปรับปรุง = (0) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดมีข้อมูลไม่ถูกต้อง 
อัปโหลดไฟล์ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์ 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

2.1  ประดิษฐ์ หรือ พัฒนำขึ้นใหม่ 
      (7 คะแนน) 

ดีมำก = (7)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ มีควำมทันสมัย
และมีประสิทธิภำพ 

ดี = (5)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่  
และมีประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน 

พอใช้ = (2)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่ 
แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภำพ 

ปรับปรุง = (1) ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ไดป้ระดิษฐ์หรือพัฒนำขึ้นใหม ่
2.2  ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ 
      ของนวัตกรรม  (3 คะแนน) 
   -  ศึกษำประสิทธิภำพ 
   -  ศึกษำควำมพึงพอใจ 

ดีมำก = (3)  
มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย นวัตกรรม ถูกต้อง  
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ดี = (2)  
มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย นวัตกรรม ถูกต้อง  
ครบถ้วน บำงส่วน 

พอใช้ = (1.5)  
มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย นวัตกรรม ถูกต้อง  
ครบถ้วน ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ปรับปรุง =  (1)  มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยนวัตกรรมไม่ครบถ้วน 
3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 

จุดให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
3.1  ควำมพร้อมในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนและกำรสำธ ิตภำษำไทย 
      (3 คะแนน) 

ดีมำก = (3) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วสัดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำรใน
กำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถว้นและเหมำะสม 

ดี = (2)  
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วสัดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำรใน
กำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (1)  
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วสัดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำรใน
กำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (0)  - ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
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จุดให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน  
      ภำษำไทย (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำทของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (1.5)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำทของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้ = (1)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำทของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำทของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสม 

3.3 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำน  
      ภำษำไทย (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องท้ัง 
4 ด้ำน 

ดี = (1.5)  

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิดกำร
ประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและ
วิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 3 ด้ำน 

พอใช้ = (1)  

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิดกำร
ประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและ
วิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 2 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0)  - ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองได ้
3.4 กำรน ำเสนอผลงำนภำภำษำอังกฤษ 
      (3 คะแนน) ดีมำก = (3) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำร 
ในกำรเผยแพร่ผลงำน อย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม 

ดี = (2)  
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำรในกำร
เผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (1)  
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (0)  - ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
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- 4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

4.1 กำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบสมอง
กลฝังตัวสำมำรถเข้ำใจได้โดยง่ำย  (3 คะแนน)  
กลุ่มซอฟต์แวร์ 
  -  มีกำรออกแบบหน้ำจอมีควำมสวยงำมน่ำใช้งำน  
  -  ส่วนติดต่อผู้ใช้งำนมีมำตรฐำนเดียวกัน  
  -  ผู้ใช้งำนเห็นแล้วมีควำมเข้ำใจที่ผู้พัฒนำสื่อควำมหมำย  
  -  ระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนและแก้ไข
ปัญหำและ/หรือ  
กลุ่มระบบสมองกลฝังตัว 
  -  มีกำรออกแบบระบบสมองกลฝังตัวมีควำมสวยงำมน่ำใช้งำน  
  -  ส่วนติดต่อผู้ใชง้ำนมีมำตรฐำนเดียวกัน  
  -  ผู้ใช้งำนเห็นแล้วมีควำมเข้ำใจที่ผู้พัฒนำสื่อควำมหมำย  
  -  ระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนและแก้ไขปัญหำ 

ดีมำก = (3)  ถ้ำมีครบ 4 หัวข้อ 

ดี = (2) ถ้ำมี 3 หัวข้อ 

พอใช้ = (1)  ถ้ำมี 2 หัวข้อ 

ปรับปรุง = (0)   ถ้ำน้อยกว่ำ 2 หัวข้อ 

4.2 ตรวจสอบควำมถูกต้องของรูปแบบข้อมูลและ/หรือ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมำะสม (3 คะแนน)  
กลุ่มซอฟต์แวร์ 
มีกำรป้องกันกำรน ำเข้ำข้อมูลผิดพลำด  
  -  เลือกใช้ component เหมำะสมกับกำรรับข้อมูล  
  -  มีกำรแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลำดจำกผู้ใช้งำน และ/หรือ  
กลุ่มระบบสมองกลฝังตัว 
  -   เลือกวัสดุอุปกรณ์เหมำะสมกับลักษณะงำน  
  -  ระบบมีควำมปลอดภัยทำงโครงสร้ำงและไฟฟ้ำ  
  -  ติดตั้งใช้งำนได้ง่ำย 

ดีมำก = (3)  ถ้ำมีครบ 3 หัวข้อ 

ดี = (2)  ถ้ำมี 2 หัวข้อ 

พอใช้ = (1)  ถ้ำมี 1 หัวข้อ 

ปรับปรุง = (0)  ถ้ำไม่มี 
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4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

4.3  ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตำมต้องกำรและ/หรือมีควำม
เสถียรและควำมมั่นคงของระบบสมองกลฝังตัว (4 คะแนน)  
กลุ่มซอฟต์แวร์ 
  -  ประมวลผลได้สำรสนเทศตรงตำมต้องกำร  
  -  ประมวลผลได้อย่ำงรวดเร็ว  
  -  มีควำมสะดวกและยืดหยุ่นในกำรค้นคืนข้อมูล  
  -  ผลลัพธ์สอดคล้องและมีควำมสมบูรณ์ตำมวัตถุประสงค์ 
และ/หรือ  
กลุ่มระบบสมองกลฝังตัว 
  -  ระบบสำมำรถกู้คืนและท ำงำนได้ตำมปกติเมื่อเกิด
ข้อผิดพลำด  
  -  ออกแบบให้มีควำมคงทนตอ่กำรใช้งำนและสภำพแวดล้อม  
  -  ซอฟต์แวร์มีเสถียรภำพแลตอบสนองได้คงท่ี 
  -  ผลลัพธ์สอดคล้องและมีควำมสมบูรณ์ตำมวัตถุประสงค์ 

ด ีมำก = (4)  ถ้ำมีครบ 4 หัวข้อ 

ดี = (3)  ถ้ำมี 3 หัวข้อ 

พอใช้ = (2)  ถ้ำมี 2 หัวข้อ 

ปรับปรุง = (1)  ถ้ำน้อยกว่ำ 2 หัวข้อ 

5. ข้ันตอนกำรออกแบบและพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 30 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข ้อพ ิจำรณำ 
5.1  กำรวิเครำะห์ระบบกำรท ำงำน 
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 

มีกำรวิเครำะห์อย่ำงเปน็ขั้นตอนที่
เหมำะสม สอดคล้อง ตำมควำม
ต้องกำรของระบบงำนอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนตำมมำตรฐำน 

ดี = (4)  

มีกำรวิเครำะห์อย่ำงเปน็ขั้นตอนที่
เหมำะสม สอดคล้อง ตำมควำม
ต้องกำรของระบบงำนอย่ำงถูกต้อง 
แตไ่ม่ครบถ้วนตำมมำตรฐำน 

พอใช้ = (3)  

มีกำรวิเครำะห์อย่ำงเปน็ขั้นตอนที่
เหมำะสม สอดคล้อง ตำมควำม
ต้องกำรของระบบงำนแตไ่ม่ถูกต้อง 
และครบถ้วนตำมมำตรฐำน 

ปรับปรุง = (2)  
มีกำรวิเครำะห์ที่ไม่เหมำะสม และ
ไม่สอดคล้อง ตำมควำมต้องกำร
ของระบบงำน 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

5.2  กำรออกแบบระบบกำรท ำงำน 
      (5 คะแนน) ดีมำก = (5)  

มีกำรออกแบบอย่ำงเป็นขั้นตอนที่เหมำะสมสอดคล้อง 
ตำมควำมต้องกำรของระบบงำนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
ตำมมำตรฐำน 

ดี = (4)  
มีกำรออกแบบอย่ำงเป็นขั้นตอนที่เหมำะสมสอดคล้อง 
ตำมควำมต้องกำรของระบบงำนอย่ำงถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วนตำมมำตรฐำน 

พอใช้ = (3)  
มีกำรออกแบบอย่ำงเป็นขั้นตอนที่เหมำะสมสอดคล้อง 
ตำมควำมต้องกำรของระบบงำน แต่ไม่ถูกต้องและ
ครบถ้วนตำมมำตรฐำน 

ปรับปรุง = (2)   
มีกำรออกแบบที่ไม่เหมำะสม และสอดคล้องตำมควำม
ต้องกำรของระบบงำน 

5.3  กำรพัฒนำระบบกำรท ำงำน 
      (5 คะแนน) ดีมำก = (5)  

มีกำรพัฒนำโปรแกรมอย่ำงเป็นขั้นตอนที่สอดคล้องตำม
กำรออกแบบระบบงำนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนตำม
มำตรฐำน 

ดี = (4)  
มีกำรพัฒนำโปรแกรมอย่ำงเป็นขั้นตอนที่สอดคล้องตำม
กำรออกแบบระบบงำนอย่ำงถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนตำม
มำตรฐำน 

พอใช้ = (3)  
มีกำรพัฒนำโปรแกรมอย่ำงเป็นขั้นตอนที่ครบถ้วนตำม
มำตรฐำน แต่ไม่สอดคล้องตำมกำรออกแบบระบบงำน 

ปรับปรุง = (2)  
มีกำรพัฒนำโปรแกรมที่ ไม่ครบถ้วนตำมมำตรฐำน 
และไม่สอดคล้องตำมกำรออกแบบระบบงำน 

5.4  กำรติดตั้ง และทดสอบระบบงำน 
      (5 คะแนน) ดีมำก = (5)  

มีกำรติดตั้งง่ำย และสะดวก สำมำรถทดสอบกำรใช้งำน
กับข้อมูลที่ถูกต้อง และได้ผลลัพธ์อย่ำงถูกต้อง สำมำรถ
ป้องกันกำรรับข้อมูลหรือกำรสั่งงำนที่ไม่ถูกต้องได้ 

ดี = (4)  
มีกำรติดตั้งง่ำย และสะดวก สำมำรถทดสอบกำรใช้งำนกับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง และได้ผลลัพธ์อย่ำงถูกต้อง แต่ไม่สำมำรถ
ป้องกันกำรรับข้อมูล หรือกำรสั่งงำนที่ไม่ถูกต้องได้ 

พอใช้ = (3)  
มีกำรติดตั้งง่ำยและสะดวก สำมำรถทดสอบกำรใช้งำนกับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง และไม่สำมำรถ
ป้องกันกำรรับข้อมูล หรือกำรสั่งงำนที่ไม่ถูกต้องได้ 

ปรับปรุง = (2)  
มีกำรติดตั้งไม่สะดวก และไม่สำมำรถป้องกัน กำรรับข้อมูล
หรือกำรสั่งงำนทีไ่ม่ถูกต้องและมีผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง 
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6.  คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 25 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

6.1  ประสิทธิภำพของผลงำน 
       (10 คะแนน) ด ีมำก = (10)  

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภำพครบตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะ 
เฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี = (7)  

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภำพครบตำมที่ก ำหนดไว้ ในคุณลักษณะ 
เฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  แต่มีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

พอใช้ = (5)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้ไม่ครบตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และมี
ข้อบกพร่อง พอสมควร  

ปรับปรุง = (3)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้ไม่ครบ ตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯและมี
ข้อบกพร่องมำก 

6.2  ประโยชน์ส ำหรับกลุ่มคนที่ได้รับ 
      (10 คะแนน) 

ดีมำก = (10)  

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อกำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร โดยมี
กลุ่มได้รับประโยชน์จ ำนวนมำกที่สุด และมีหลักฐำนกำร
น ำไปใช้งำน ได้แก่ เอกสำรรับรอง และภำพประกอบ 

ดี = (7)  
ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้ เห็ นถึ ง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ 
ทุกประกำร โดยมีกลุ่มได้รับประโยชน์จ ำนวนมำก 

พอใช้ = (5)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อกำรใช้งำนได้จริง แต่ไม่ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์ 
ทุกประกำร โดยมีกลุ่มได้รับประโยชน์จ ำนวนพอสมควร 

ปรับปรุง = (3)  
ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูล และแสดงให้ เห็นถึ ง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้ เล็กน้อย โดยมีกลุ่มได้รับ
ประโยชน์จ ำนวนน้อย 

6.3  สำมำรถพัฒนำต่อยอดสู่เชิงพำณิชย์ 
      อุตสำหกรรม หรือสังคมได้ 
       (15 คะแนน) 

ดีมำก = (15)  
แสดงหลักฐำนกำรเจรจำซื้อสิ่งประดิษฐ์หรือต้นแบบ
สิ่งประดิษฐ์ 

ดี = (10)  
แสดงหลักฐำนกำรได้รับค ำแนะน ำเพ่ิมเติมจำกสิ่งประดิษฐ์
เดิม แล้วจะซื้อสิ่งประดิษฐ์หรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ 

 
 

 

/จุดให้คะแนน… 

  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี 6  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  (14) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
 

พอใช้ = (5)  
แสดงหลักฐำนกำรได้รับโจทย์ให้นักศึกษำอำชีวศึกษำ
ในกำรน ำไปสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ 
ที่ต้องกำรเพ่ือที่จะซื้อต่อไป 

ปรับปรุง = (2)  

แสดงหลักฐำนกำรได้รับค ำแนะน ำหรือช่วยเป็น 
ที่ปรึกษำในกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์เพื่อด ำเนินกำร 
ทำงธุรกิจต่อไปทั้งนี้หำกเป็นไปได้ดังข้อ 1  
หรือมีหลักฐำนยืนยันได้ว่ำมีกำรซื้อขำยเกิดข้ึน  
จะได้คะแนนมำกที่สุด 

 

หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 6. คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ว่ำมีคะแนนต่ำงกันหรือไม่  โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 

 

10.  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
 

  
(นำยจีระพงษ์  แสงวณิช) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคล ำปำง 
ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนด กติกำ 

และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทที่ 6 ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
(Software & Embedded System Innovation) 

 

(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

 

 
 



ข้อก ำหนด กตกิำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  (1) 
 

ข้อก ำหนด กตกิำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิง่ประดษิฐ์ 
“สุดยอดนวัตกรรมอำชวีศึกษำ” กำรประกวดสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศ ึกษำ 2563 

……………………………………………………………………… 
 

ประเภทท ี่ 7 สิ่งประดษิฐด์้ำนกำรแพทย์ 
 

1.  ค ำจ ำกัดควำม 
เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริมในด้ำนกำรแพทย์ ที่ประดิษฐ์หรือพัฒนำขึ้นใหม่ ให้มีคุณภำพดียิ่งขึ้น ป้องกัน 

บรรเทำ หรือป้องกันโรคติดต่อ ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังนี้ 
มำตรำ 1 พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 
มำตรำ 2 พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
มำตรำ 3 ให้ยกเลิกควำมในบทนิยำมค ำว่ำ “เครื่องมือแพทย์” ในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 

พ.ศ. 2551 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
 “เครื่องมือแพทย์  ”หมำยควำมว่ำ  
1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้ำไปในร่ำงกำย น้ ำยำที่ใช้ตรวจในหรือนอกห้องปฏิบัติกำร 

ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอ่ืนใด ที่ผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์มุ่งหมำยเฉพำะส ำหรับใช้อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  
กับมนุษย์หรือสัตว์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่ำจะใช้โดยล ำพัง ใช้ร่วมกันหรือใช้ประกอบกับสิ่งอ่ืนใด 
   (ก) วินิจฉัย ป้องกัน ติดตำม บ ำบัด บรรเทำ หรือรักษำโรค 

(ข) วินิจฉัย ติดตำม บ ำบัด บรรเทำ หรือรักษำกำรบำดเจ็บ 
(ค) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้ ำหรือจุนด้ำนกำยวิภำคหรือกระบวนกำร 

ทำงสรีระของร่ำงกำย 
(ง) ประคับประคองหรือช่วยชีวิต 
(จ) คุมก ำเนิดหรือช่วยกำรเจริญพันธุ์ 
(ฉ) ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยควำมทุพพลภำพหรือพิกำร 
(ช) ให้ข้อมูลจำกกำรตรวจสิ่งส่งตรวจจำกร่ำงกำย เพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรแพทย์หรือกำรวินิจฉัย 

(2) อุปกรณ์เสริมส ำหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ตำม (1) 
(3) เครื่องมอื เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอ่ืนที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดว่ำ 

เป็นเครื่องมือแพทย ์
ผลสัมฤทธิ์ตำมควำมมุ่งหมำยของสิ่งที่กล่ำวถึงตำม (1) ซึ่งเกิดขึ้นในร่ำงกำยมนุษย์หรือสัตว์ 

ต้องไม่เกิดจำกกระบวนกำรทำงเภสัชวิทยำ วิทยำภูมิคุ้มกัน หรือปฏิกิริยำเผำผลำญให้เกิดพลังงำนเป็นหลัก 
มำตรำ 4 ให้เพ่ิมบทนิยำมค ำว่ำ “อุปกรณ์เสริม” ระหว่ำงบทนิยำมค ำว่ำ “เครื่องมือแพทย์” และค ำว่ำ 

“ผลิต” ในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 “อุปกรณ์เสริม” หมำยควำมว่ำ สิ่งของ เครื่องใช้ 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์มุ่งหมำยเฉพำะให้ใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ เพ่ือช่วยหรือท ำให้เครื่องมือ
แพทย์นั้นสำมำรถใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งหมำยของเครื่องมือแพทย์นั้น” 
 

/2.  เจตนำรมณ์... 
 
 



ข้อก ำหนด กตกิำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  (2) 
 

2.  เจตนำรมณ์ 
2.1  เพ่ือสร้ำงเครื่องมือ อุปกรณ์ หรืออุปกรณเ์สริมทำงด้ำนกำรแพทย์หรือป้องกันโรคติดต่อ 
2.2  เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตตลอดจนส่งเสริมสุขภำพของประชำชนให้ดียิ่งขึ้น 
2.3  เพ่ือเป็นกำรช่วยลดต้นทุนกำรผลิตหรือเพ่ิมประสิทธิภำพของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม

ทำงด้ำนกำรแพทย์หรือป้องกันโรคติดต่อ 
2.4  เพ่ือป้องกัน บรรเทำ ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ อันตรำยที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยควำมเสียหำย 

อันเกิดขึ้นต่อชีวิต  
 

3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือสนองยุทธศำสตร์ นโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ทั้งรัฐและเอกชน 
 3.2  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกำรวิจัย และพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของชำติ 
 3.3  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกำรน ำไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
 3.4  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เข้ำสู่ระบบอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม 
 3.5  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ และทักษะในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้น พัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทำงด้ำนกำรแพทยห์รือป้องกันโรคติดต่อ 

3.6  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงำน ชุมชน หรือท้องถิ่น 

4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
4.1  เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ หรืออุปกรณเ์สริม ที่ใช้ทำงกำรแพทย์หรือป้องกันโรคติดต่อ  

 4.2  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือพัฒนำปรับปรุงให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนมีควำมปลอดภัย 
ที่ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเกินเกณฑ์มำตรฐำน กำรใช้งำนต้องมีผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนดูแล  
และควบคุมกำรใช้งำน หรือมีหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ 
 4.3  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำร กำรเรียน กำรสอน ที่สำมำรถสำธิต หรือ ทดลอง  
กำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ หรือ มีหลักฐำนแสดงกำรสำธิต หรือ ทดลองกำรใช้งำนให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน  
 4.4  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 7 จำกสถำนศึกษำเดียวกัน ต้องไม่ซ้ ำกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทอ่ืน ๆ เช่น ชื่อ รูปร่ำง คุณลักษณะ และกระบวนกำรท ำงำน ฯลฯ  
 4.5  มีเอกสำรแบบน ำเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) แบบรำยงำนกำรวิจัย 
(แบบ ว-สอศ-3) คู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ใบรับรอง
กำรน ำผลงำนไปใช้งำนจริง และกำรบันทึกข้อมูลเนื้อหำทั้งหมดลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เป็นไปตำมที่ส ำนักวิจัย
และพัฒนำกำรอำชีวศึกษำก ำหนด) 
 4.6  ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดต้องเป็นนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช. ,ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบหรือ
กำรศึกษำระบบทวิภำคีหรือทวิศึกษำ และนักศึกษำระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์อำชีพที่มีรำยวิชำ
โครงงำน/โครงกำร ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำภำครัฐ  
และภำคเอกชน จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 5 คน 
 

/โดยยึดตำมฐำนข้อมูล... 
 



ข้อก ำหนด กตกิำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  (3) 
 

 โดยยึดตำมฐำนข้อมูลที่ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนวันประกวด ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัด ตำมประกำศของส ำนักวิจัย
และพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ (ไม่อนุญำตให้นักเรียน/นักศึกษำ หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นส่งผลงำน เข้ำร่วมกำรประกวด) 
 4.7  สิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นต้องมีใบรับรองกำรน ำไปใช้งำนจริง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น 

4.7.1  บุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้งำนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริมทำงกำรแพทย์หรือป้องกันโรคติดต่อ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน และต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ทดลองใช้ที่ชัดเจนและลงนำมให้ควำมเห็นรับรอง มีภำพถ่ำยที่สำมำรถเชื่อถือได้ 

4.7.2  บริษัทหรือหน่วยงำนหรือชุมชนที่น ำไปทดสอบ/ทดลองใช้/ตรวจมำตรฐำนควำมปลอดภัย/
จ ำหน่ำยต้องมีหนังสือรับรองและประทับตรำประทับของหน่วยงำนนั้นฯ 
 

5.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
5.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไปของผลงำน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์ จึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้ 
 5.2  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ (Thaiinvention.net) 
ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด ได้รับงบประมำณ และกำรรับรองผลกำรประกวด โดยให้น ำส่ง
เอกสำรแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ที่พิมพ์ออกจำกระบบในวันที่รำยงำนตัวกับคณะกรรมกำร
รับลงทะเบียน 
 5.3  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด จะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงำนตำมวันและเวลำที่ก ำหนดหำกไม่
ลงทะเบียนและติดตั้งตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมกำรประกวดแต่อนุญำตให้จัดแสดงผลงำนได้ 

 5.4  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวด  สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 
ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ส่วนกำรประกวด 
ในระดับภำคและระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบหรือ 
ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 5.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำมีกำร 
ลอกเลียนผลงำน หรือ ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัล และเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน  
และต้องไม่เคยผ่ำนกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชำติ มำก่อน หรือน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์เดิม 
ที่เคยได้รับรำงวัลมำส่งเข้ำประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 
 5.7  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำด แล้วน ำมำปรับปรุง หรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อย 
เพ่ือส่งเข้ำประกวดจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 
 5.8  กรณีที่เป็นกำรน ำสินค้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำ 
ได้มีกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตร  
หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น 

 5.9  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ จะต้องเป็นผลงำนที่ผ่ำนกำรน ำไปใช้งำนจริงหรือในสถำนกำรณ์จ ำลองที่ไม่ได้อยู่ 
ในรูปแบบของโมเดล  

 
/5.10   กรณีเกิดปัญหำ... 

 
 
 



ข้อก ำหนด กตกิำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  (4) 
 

 5.10   กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด 
 5.11   กรณีคะแนนรวมของผลงำนมีคะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนที่ 3 ด้ำนข้อก ำหนด/
คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ว่ำมีผลคะแนนต่ำงกันหรือไม่ หำกคะแนนเท่ำกันอีก ให้พิจำรณำคะแนนตำมล ำดับ
หัวข้อกำรให้คะแนนต่อไป 
6.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย  

1.  แบบน ำเสนอผลงำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (แบบ ว-สอศ-2) 
2.  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ไม่เกิน 20 หน้ำ  )ไม่นับรวมปก ค ำน ำ สำรบัญ กิตติกรรมประกำศ 

และภำคผนวก 
3.  ภำคผนวก ประกอบด้วยเอกสำรดังหัวข้อต่อไปนี้ 

3.1  เอกสำรกำรซื้อขำย สั่งท ำ จ้ำงผลิต หรือเอกสำรอ่ืน ๆ รูปแบบเอกสำรตำมที่ได้ (ถ้ำมี) ด ำเนินกำรจริง เช่น 
สัญญำจ้ำง ใบซื้อขำย ฯลฯ 

3.2  เอกสำรรับรองควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรและยำ หรือเอกสำรรับรองจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ำมี) 
แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง 

3.3  แผนกำรตลำด (ถ้ำมี) 
3.4  แผนธุรกิจ (ถ้ำมี) 
3.5  แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 
3.6  คู่มือกำรใช้งำนภำษำไทย และภำษำอังกฤษ (ถ้ำมี) 
3.7  เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

4.  ภำพประกอบอื่น ๆ 
5.  กำรรำยงำนตัวเข้ำร่วมกำรประกวดในทุกระดับ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - ส่งเอกสำรกำรน ำเสนอผลงำน ณ จุดลงทะเบียน ประกอบด้วย 

5.1  รูปเล่มตำมข้อ 1 - 5 จ ำนวน 2 เล่ม 
    5.2  แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net จ ำนวน 1 ฉบับ 
    5.3  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ 

Thaiinvention.net 
 

******* ทั้งนี้เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย ทั้ง 5 ส่วน 
เป็นตำมที่ ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ******* 

 

7.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
  7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 

  7.2  ขนำดต ัวอ ักษร แบบปกต ิ ขนำด 16 point และห ัวข ้อ ขนำด 18 point 

 
 
 

/8. หลักเกณฑ์กำร.. 
 



ข้อก ำหนด กตกิำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  (5) 
 

8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที ่7 ส่ิงประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  

 
 

/9.  ข้อพิจำรณำ… 
 
 
 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ตำมแบบ ว-สอศ-2  (4 คะแนน)  
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  4 3 2 1 
1.2 แบบรำยงำนกำรวิจัย  (แบบ ว-สอศ-3)  ( 9 คะแนน) 
  (9 คะแนน)        1.2.1  กำรเขียนบทน ำ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
      1.2.3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.4  ผลกำรวิจัย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
      1.2.5  สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

1.3  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ Thaiinvention.net   
       (2 คะแนน) 

ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, 
แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก 

2 - - 0 

2.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย 
      และบุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน (5 คะแนน) 

5 4 3 2 

2.2  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำอังกฤษ 
      และบุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน (5 คะแนน) 

5 4 3 2 

3.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 50 คะแนน) 
3.1  ประดิษฐ์หรือพัฒนำขึ้นใหม่  (10 คะแนน)  10 8 6 4 
3.2  ประโยชน์กำรใช้งำน  (15 คะแนน) 15 10 7 5 
3.3  ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  (15 คะแนน) 15 10 7 5 
3.4  กำรพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ  (รวม 25 คะแนน) 
( 20 คะแนน ) 4.1  เทคนิคกำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

4.2  รูปแบบควำมเหมำะสม  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
4.3  ควำมปลอดภัยและผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (5 คะแนน)  5 4 3 2 
4.4  คุณภำพและควำมเหมำะสมของวัสดุ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

รวม 100  คะแนน 



ข้อก ำหนด กตกิำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  (6) 
 

9.  ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที ่7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย ์ 
  

 
 

/1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี… 
 
 
 
 

1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  และคู่มือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ       
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/ 
      รำยละเอียด ตำมแบบ ว-สอศ-2 
      (4 คะแนน) 

ดีมำก = (4) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบมีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบ ในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (3) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้ง
ในด้ำนเนื้อหำภำพประกอบแต่ไม่มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบ ในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม
เหมำะสมที่จะเก็บไว้ เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (2) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วน ทั้งในด้ำน
เนื้อหำ ภำพประกอบไม่มีควำมประณีตถูกต้องของ
รูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (1) 
- แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯและคู่มือประกอบ 

กำรใช้งำนเอกสำรไม่มีควำมสมบูรณ์ 
1.2 แบบรำยงำนกำรวิจัย  (แบบ ว-สอศ-3) 
      (9 คะแนน) 
 
      1.2.1  กำรเขียนบทน ำ  
               (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 
- ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ ควำมสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำครบถ้วนถูกต้องตำม
หลักกำรเขียนบทน ำ 

ดี = (1.5) 
- ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ ควำมสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน
ตำมหลักกำรเขียนบทน ำ 

พอใช้ = (1) 
- ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ ควำมสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำไม่สอดคล้องกันตำม
หลักกำรเขียนบทน ำ 

ปรับปรุง = (0.5) 
- ไม่มีควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำวัตถุประสงค์

และสภำพปัญหำ 



ข้อก ำหนด กตกิำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  (7) 
 

  
   1.2.5  สรุป อภิปรำยผล…  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
      1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัย 
               ที่เก่ียวข้อง (1.5 คะแนน) ดีมำก = (1.5) 

มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ มี
กำรน ำกรอบแนวคิด หรือ งำนวิจัยอื่น ๆ มำสนับสนุนกำร
วิจัยถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1) 
มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ มี
กำรน ำกรอบแนวคิด หรือ งำนวิจัยอื่น ๆ มำสนับสนุนกำร
วิจัยถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

พอใช้ = (0.5) 
มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ มี
กำรน ำกรอบแนวคิด หรือ งำนวิจัยอื่น ๆ มำสนับสนุนกำร
วิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

ปรับปรุง=(0) 
ไม่ มีกำรน ำองค์ ควำมรู้จำกเอกสำรที่ เกี่ ยวข้องมำ
ประยุกต์ใช้ ไม่มีกำรน ำกรอบแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืน ๆ มำ
สนับสนุนกำรวิจัย 

       1.2.3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
               (2 คะแนน) ดีมำก = (2) 

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิธีกำรทดสอบหำประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลที่ใช้ประกอบผลกำรวิจัยถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5) 

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิธีกำรทดสอบหำประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลที่ใช้ประกอบผลกำรวิจัยถูกต้องครบถ้วน  
แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (1) 

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิธีกำรทดสอบหำประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลที่ใช้ประกอบผลกำรวิจัยถูกต้องครบถ้วน 
แต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง= (0.5) 
ไม่มีควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิธีกำรทดสอบหำประสิทธิภำพประสิทธิผล 
ที่ใช้ประกอบผลกำรวิจัย ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

      1.2.4  ผลกำรวิจัย  
              (1.5 คะแนน) ดีมำก = (1.5) 

- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัยและ 
มีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยถูกต้องและครบถ้วนตำม
ระเบียบวิธีวิจัย 

ดี = (1) 
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

บำงข้อ และมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบวิธี
วิจัยมีข้อผิดพลำดน้อย 

พอใช้ = (0.5) 
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

บำงข้อและมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย 
มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง=(0) 
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

และไม่มีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย 
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/จุดให้คะแนน… 
 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.2.5  สรุป อภิปรำยผล 
         และข้อเสนอแนะ 
         (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 
มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็น
และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ หรือ กำร
พัฒนำต่อยอดถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5) 
- มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็น

และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์หรือกำร
พัฒนำต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (1) 
- มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็น 

และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์หรือกำร
พัฒนำต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง = (0.5) 
ไม่มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยและไม่ตรง
ประเด็นไม่มีข้อเสนอแนะ ในกำรน ำไปใช้ประโยชน์
หรือกำรพัฒนำต่อยอด 

1.3 อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย  
แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  
และภำคผนวก เข้ำในระบบ 
Thaiinvention.net (2 คะแนน) 

 

ดีมำก = (2) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดครบถ้วน และมีข้อมูลถูกต้อง 

ปรับปรุง = (0) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดมีข้อมูลไม่ถูกต้อง 
อัปโหลดไฟล์ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์ 

2.  กำรน  ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

2.1  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนภำษำไทยและบุคลิกภำพ   
      ของผู้น ำเสนอผลงำน  
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 

- มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ    
  อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน   
  เอกสำรในกำรเผยแพรผ่ลงำน อย่ำงครบถ้วนและ 
  เหมำะสม 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำทของผู้น ำเสนอ    
  เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 
- อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
  กำรประดิษฐ์  
- ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและวิธีกำร 
  ท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

 

ดี = (4) 

- มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน ใช้วัสดุ 
  อุปกรณ์ ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน  
  เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ  
  เหมำะสม 2 ด้ำน 
- อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลอง ผลงำน สิ่งประดิษฐ์ฯ  
  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
  กำรประดิษฐ์  
- ด้ำนประโยชน์ใช้สอยด้ำนประสิทธิภำพและวิธีกำร   
  ท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 3 ด้ำน 

พอใช ้ = (3) 

- มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ 
  อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน  
  เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนภำษำไทยแต่มีข้อบกพร่องมำก 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 
  ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม 1 ด้ำน 
- อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลอง ผลงำน สิ่งประดิษฐ์ฯ  
  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
  กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย  
- ด้ำนประสิทธิภำพและวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
  ได้ถูกต้อง 2 ด้ำน 

ปร ับปร ุง = (2) 

- ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
  ไม่เหมำะสม 
- ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 

2.2  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนภำษำอังกฤษและ 
      บุคลิกภำพของ 
      ผู้น ำเสนอผลงำน (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 

- มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน ใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลองตลอดจนเอกสำรใน 
  กำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ  
  เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 
- อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลอง ผลงำน สิ่งประดิษฐ์ฯ   
  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
  กำรประดิษฐ์  
- ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและวิธีกำรท ำงำน 
  ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน 

 
 
 
 

/จุดให้คะแนน… 
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 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  (10) 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
 

ดี = (4) 

- มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสำร 
  ในกำรเผยแพร่ผลงำนแต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ  
  เหมำะสม 2 ด้ำน 
- อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
  กำรประดิษฐ์ 
- ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและวิธีกำรท ำงำน   
  ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ได้ถูกต้อง 3 ด้ำน 

พอใช ้ = (3) 
 

- มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสำร 
  ในกำรเผยแพร่ผลงำนภำษำอังกฤษ แต่มีข้อบกพร่องมำก 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ  
  เหมำะสม 1 ด้ำน 
- อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
  กำรประดิษฐ์  
- ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและวิธีกำรท ำงำน  
  ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 2 ด้ำน 

ปร ับปร ุง = 
(2) 

- ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท  ของผู้น ำเสนอ 
  ไม่เหมำะสม 
- ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 

3.  ข ้อก  ำหนด/ค ุณสมบ ัต ิของผลงำนส ิ่งประด ิษฐ์ฯ  (รวม 50 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.1  ประดิษฐ์คิดค้นข้ึนใหม่หรือพัฒนำ 
      ขึ้นใหม ่ (10 คะแนน) ด ีมำก = (10) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ โดยไม่ใช่กำร
จัดหำอุปกรณ์ส ำเร็จรูปมำประกอบส่งประกวด   

ดี = (8) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงข้ึนใหม่โดยไม่ใช่
กำรจัดหำอุปกรณ์ส ำเร็จรูปมำประกอบส่งประกวด  

พอใช้ = (6) ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงข้ึนใหม่บำงส่วน  

ปรับปรุง = (4) ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่ 

 
 

/3.2  ประโยชน์กำรใช้งำน… 
 



ข้อก ำหนด กตกิำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  (11) 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
3.2  ประโยชน์กำรใช้งำน  
      (15 คะแนน) ด ีมำก = (15) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ 
ต่อกำรใช้งำนได้จริง ตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำรและมี
หลักฐำน ได้แก่ เอกสำร รบัรองและภำพประกอบ ฯลฯ 

ดี = (10) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ 
ต่อกำรใช้งำนได้จริง ไม่ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์และมี
หลักฐำน ได้แก่ เอกสำรรับรอง และภำพประกอบ ฯลฯ 

พอใช้ = (7) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อ
กำรใช้งำนได้จริง ไม่ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์ ไม่มีหลักฐำน  

ปรับปรุง = (5) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อกำรใช้งำนได้จริง ไม่ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์มำก  
ไม่มีหลักฐำน ได้แก่ เอกสำรรับรอง และภำพประกอบ ฯลฯ 

3.3  ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
       (15 คะแนน) ด ีมำก = (15) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลครบ ตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบคุณลักษณะ
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี = (10) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลครบ ตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบคุณลักษณะของ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = (7) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้ไม่ต่อเนื่องมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลไม่เป็นไป ตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบคุณลักษณะ
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่อง 

ปรับปรุง = (5) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่ท ำงำนตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบ
คุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.4  กำรพัฒนำ… 
 
 



ข้อก ำหนด กตกิำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  (12) 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
3.4  กำรพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ 
      หรืออุตสำหกรรม  
      (10 คะแนน) 
 

ด ีมำก = (10) 
สำมำรถแสดงหลักฐำน กำรซื้อขำยสิ่งประดิษฐ์หรือ
ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ พัฒนำกระบวนกำรผลิตสู ่เช ิง
พำณิชย์ หรืออุตสำหกรรม 

ด ี = (8) 
สำมำรถแสดงหลักฐำน กำรเจรจำ กำรซื้อขำยสิ่งประดิษฐ์ 
หรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ พัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิง
พำณิชย์ หรืออุตสำหกรรม 

พอใช้ = (6) 

สำมำรถแสดงหล ักฐำน กำรเสนอแนวควำมคิด 
ข้อก ำหนด เพ่ือน ำไปสร้ำงสิ่งประดิษฐ์หรือต้นแบบ
สิ่งประดิษฐ์ พัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์ หรือ
อุตสำหกรรม  

ปร ับปร ุง = (4) 
- สำมำรถแสดงหลักฐำน กำรให้ค ำแนะน ำหรือช่วยเป็น

ที่ปรึกษำ ในกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์เพ่ือด ำเนินกำรทำง
ธุรกิจต่อไป 

4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนส ิ่งประด ิษฐ์ฯ  ในด ้ำนกำรออกแบบ  (รวม 25 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

4.1  เทคนิคกำรออกแบบและระบบ 
      กำรท ำงำน (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10) 
กำรออกแบบระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร และระบบกำรท ำงำนไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

ดี = (8) 
กำรออกแบบระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้อง ตำมหลัก
วิชำกำร แต่ระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

พอใช ้ = (6) 
กำรออกแบบระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้อง ตำมหลัก
วิชำกำรบำงส่วนและระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

ปร ับปร ุง = (4) 
กำรออกแบบระบบกำรท ำงำนไม่เป็นไป ตำมหลัก
วิชำกำร และระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

4.2  ร ูปแบบควำมเหมำะสม  
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำน ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (4) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำน เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช ้ = (3) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำน เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปร ับปร ุง = (2) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก ไม่เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำน  

4.3  ควำมปลอดภัยและผลกระทบต่อ   
      ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย ไม่มี
ผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกำรใช้งำน และ
มีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และ
ผู้ใช้งำน 

 

/4.4  คุณภำพและ… 
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 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  (13) 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

 

ด ี = (4) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัยไม่มี
ผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมในกำรใช้งำน และ
มีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และ
ผู้ใช้งำนแต่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม 

พอใช้ = (3) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัยไม่มี
ผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมในกำรใช้งำนและมี
ระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์ 

ปร ับปร ุง = (2) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่มีควำมปลอดภัย มี
ผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกำรใช้งำน และ
ไม่มีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์  และ
ผู้ใช้งำน 

4.4  คุณภำพและควำมเหมำะสมของวัสดุ        
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 
คุณภำพและควำมเหมำะสมของวัสดุที่ใช้มีควำมคงทน
แข็งแรง เหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ดี = (4) 
คุณภำพและควำมเหมำะสมของวัสดุที่ใช้มีควำมคงทน
แข็งแรง สูงเกินควำมจ ำเป็นกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 

พอใช้ = (3) 
คุณภำพและควำมเหมำะสมของวัสดุที่ใช้มีควำมคงทน
แข็งแรง น้อยกว่ำที่ควรจะใช้กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 

ปรับปรุง = (2) 
คุณภำพและควำมเหมำะสมของวัสดุมีควำมคงทน
แข็งแรงไม่เหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 

 

หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 3. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ว่ำมีคะแนนต่ำงกันหรือไม่  โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 

 

10.  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
 
 

     
(นำยภูวเดช  อินทรพรหม) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี 
ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนด กติกำ 

และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์ 

(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

 



ข้อก ำหนด กตกิำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  (14) 

 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (1) 
 

ข้อก ำหนดกติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ ์
“สุดยอดนวัตกรรมอำชวีศึกษำ” กำรประกวดสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหมป่ระจ ำปีกำรศ ึกษำ 2563 

……………………………………………………………………………………… 
 

ประเภทที่  8  สิง่ประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 
 

1.  ค ำจ ำกัดควำม  
 เทคโนโลยีชีวภำพ หมำยถึง กำรน ำกระบวนกำรหรือเครื่องมือมำประยุกต์ใช้ในกำรแยกองค์ประกอบหรือ
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จำกสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต (พืชหรือสัตว์) เพ่ือประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่ำจะเป็น
ทำงกำรผลิตหรือทำงกระบวนกำรด้ำนต่ำง ๆ   
 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ หมำยถึง สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 
โดยเป็นเทคนิคกำรน ำสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) มำพัฒนำหรือปรับปรุงให้เป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
ที่ปรำศจำกสำรเคมอัีนตรำยและไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อำหำรส ำหรับมนุษย์ 
 

2.  นิยำมศัพท ์
 ผลผลิต หมำยถึง ผลิตผลจำกพืชและสัตว์  
 ผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ หมำยถึง กำรน ำผลิตผลจำกพืชและสัตว์มำแปรรูปโดยผ่ำนกระบวนกำร
ทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  
 ผลิตภัณฑ์อำหำรส ำหรับมนุษย์ หมำยถึง กระบวนกำรน ำผลิตผลจำกพืชและสัตว์มำปรุงหรือแปรรูปเป็น
อำหำรมนุษย์ 
 

3.  เจตนำรมณ์ 
 3.1  เพ่ือสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 
 3.2  เพ่ือพัฒนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จำกพืชและสัตว์ 
 3.3  เพ่ือน ำเทคโนโลยีชีวภำพมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิต 
 3.4  เพ่ือพัฒนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 
 

4.  ว ัตถ ุประสงค์ 
4.1  เพ่ือน ำเทคโนโลยีชีวภำพมำพัฒนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จำกพืชและสัตว์ ให้เกิดประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล 
4.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และทักษะในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภำพ 
 4.3  เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอ ุตสำหกรรม 
 4.4  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำผลงำนเข้ำรับกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 
 
 

 
 
 

/5. ข้อก ำหนด... 
 
 
 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (2) 
 

5.  ข้อก ำหนดทั่วไป 
 5.1  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่ไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์
อำหำรส ำหรับมนุษย์และต้องไม่เคยผ่ำนกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชำติมำก่อน หรือน ำผลงำน
สิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรำงวัลมำส่งเข้ำประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 
 5.2  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่คิดค้นหรือพัฒนำขึ้นใหม่ และเหมำะสมกับกำรอุปโภคและ
บริโภคมีควำมปลอดภัย ปรำศจำกสำรเคมีอันตรำยที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียน นักศึกษำเป็นผู้
ประดิษฐ์ 
 5.3  เป็นผลงำนสิ ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่เกิดจำกกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพที่สำมำรถพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 
 5.4  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่เกิดจำกกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรบูรณำกำรกำรเรียน
กำรสอนโดยมีร่องรอย หลักฐำน กระบวนกำรผลิต และวิจัยที่สำมำรถสำธิตหรือทดลองใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ 
ให้เห็นได้อย่ำงเด่นชัด 
 5.5  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 8 ต้องไม่ซ้ ำกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทอ่ืน ๆ 
 5.6  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย เป็นไปตำมที่ส ำนักวิจัย
และพัฒนำกำรอำชีวศึกษำก ำหนด 
 5.9  เป็นนักเรียนนักศึกษำ ระดับปวช., ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ระบบทวิภำคี (ยกเว้นหลักสูตรระยะสั้น) ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษำจ ำนวนไม่เกิน 5 คน 
 

6.  หล ักเกณฑ ์กำรพ ิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 6.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไป 
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 8 ทุกประกำร จึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้ 
 6.2  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ (Thaiinvention.net) 
ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด ได้รับงบประมำณ และกำรรับรองผลกำรประกวด โดยให้น ำส่งเอกสำร
แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ที่พิมพ์ออกจำกระบบ ในวันที่รำยงำนตัวกับคณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 
 6.3  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯในกำรส่งเข้ำประกวดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวด ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ส่วนกำรประกวดในระดับภำคและ
ระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 6.4  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำร
ลอกเลียนแบบหรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 6.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่ำนกำรเข้ำประกวดในระดับชำติมำแล้ว ไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมประกวดในทุกระดับหำก
คณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำผ่ำนกำรประกวด มีกำรลอกเลียนผลงำนหรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอด
ถอนรำงวัลและเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน 

 
 
 
 

/6.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์... 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (3) 
 

 6.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำดแล้วน ำมำเลียนแบบ ปรับปรุง 
หรือดัดแปลงเพื่อส่งเข้ำประกวดเจ้ำของผลงำนต้องรับผิดชอบกำรละเมิดทำงกฎหมำย 
 6.7  กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด 
 6.8  กรณีคะแนนรวมผลกำรตัดสินของผลงำนเท่ำกันจะพิจำรณำจำกควำมแตกต่ำงของคะแนนที่ได้
เรียงล ำดับจำกจุดให้คะแนนที่มีค่ำมำกไปหำน้อย 
 

7. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย  
 ให้จัดส่งเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย ในวันลงทะเบียน 
ตำมก ำหนดเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด จ ำนวน 2 เล ่ม ภำยในเล ่มประกอบด ้วย 
 7.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ.-2) 
 7.2  แบบรำยงำนกำรว ิจ ัย (แบบ ว-สอศ.-3) บทท ี่ 1 - บทที่ 5 ไม ่เก ิน 20 หน ้ำ โดยไม ่รวมปก บทค ัดย ่อ 
กิตต ิกรรมประกำศ สำรบ ัญ บรรณำน ุกรมและภำคผนวกของงำนวิจัย (หำกเก ินจ ำนวน 20 หน ้ำ คณะกรรมกำร 
จะไม ่พิจำรณำให้คะแนนรำยงำนกำรวิจัย) 
 7.3   ภำคผนวกประกอบด้วย 

1)  ใบรับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพผลิตภัณฑ์จำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ (ถ้ำมี) 
2)  แผนกำรตลำด ประกอบด้วย ต้นทุนกำรผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ รำคำขำยผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ 

ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยจำกกำรขำย กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและกำรส่งเสริมกำรตลำดตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 ข้อ 5 กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  

3)  แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้ำร่วมกำรประกวดให้พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 
จ ำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ ำนวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน จ ำนวน 1 แผ่น) 

4)  ค ู่ม ือกำรใช้งำนภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
5)  หลักฐำนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บันทึกรำยรับรำยจ่ำย หลักฐำนกำรสั่งซื้อหลักฐำน

กำรจ ำหน่ำย และสถำนที่จ ำหน่ำย      
6)  เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น เอกสำรขอจดอนุสิทธิบัตร หรือเอกสำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

7.4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ
Thaiinvention.net 

 

8.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
 8.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 
 8.2  ขนำดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนำด 16 point และห ัวข ้อขนำด 18 point 
 
 
 
 
 

           
 
 

/9.  หลักเกณฑ์... 
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 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (4) 
 

9.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี8สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 
 

จดุให้คะแนนผลงำนส่ิงประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน) 
1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบว-สอศ-2)  (2คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  2 1.5 1 0 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย(แบบ ว-สอศ-3) (8 คะแนน) 
      1.2.1  รูปแบบงำนวิจัยถูกต้อง (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
      1.2.2  กำรเขียนบทน ำ  (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
      1.2.3  แนวควำมคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (1คะแนน) 1 0.5 0 0 
      1.2.4  วิธีด ำเนินกำรวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.2.5  ผลกำรวิจัย  (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
      1.2.6  สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำน  (2 คะแนน) 
      1.3.1  ชัดเจนถูกต้อง/รำยละเอียดภำษำไทย (1 คะแนน)  1 0.5 0 0 
      1.3.2  ชัดเจนถูกต้อง/รำยละเอียดภำษำอังกฤษ (1 คะแนน)  1 0.5 0 0 
1.4  แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
1.5  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ Thaiinvention.net    
      (2 คะแนน) 
      ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ PDF ประกอบด้วย  
      แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก 

2 - - 0 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 40 คะแนน) 
     2.1  ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมำใหม่  (10 คะแนน)  10 8 6 4 
     2.2  กำรน ำกระบวนกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้   
           (5 คะแนน) 

5 3 2 1 

     2.3 กำรน ำกระบวนกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ 
           (15 คะแนน) 

15 12 8 6 

     2.4  ประโยชน์ในกำรน ำไปใช้งำน (5 คะแนน) 5 3 2 1 
     2.5  ควำมปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 3 2 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

/4. บรรจุภัณฑ์... 
 
 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (5) 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก 
3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ (รวม 10 คะแนน) 
     3.1  ควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิต 
           ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ (4 คะแนน) 

4 3 2 1 

     3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
           (3 คะแนน) 

3 2.5 2 1.5 

     3.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
           (3 คะแนน) 

3 2.5 2 1.5 

4.  บรรจุภัณฑ์  (รวม 15 คะแนน)  
    4.1  กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
    4.2  กำรเลือกใช้วัสดุ  (3 คะแนน ) 3 2 1 0 
    4.3  บรรจุภัณฑ์เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
    4.4  รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
    4.5  ควำมปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5.  กำรพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์/อุตสำหกรรม  (รวม 20 คะแนน) 
    5.1  ต้นทุนกำรผลิตรวมบรรจุภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 0 
    5.2  รำคำขำยของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 0 
    5.3  ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยจำกกำรขำย  (4 คะแนน) 4 3 2 0 
    5.4  กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และกำรส่งเสริมกำรตลำด  (4 คะแนน) 4 3 2 0 
    5.5  หลักฐำนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 0 

รวม 100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/10.  ข้อพิจำรณำ... 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (6) 
 

10.  ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 8  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 
 

1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัย 
      สิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ-2) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของ 
      ข้อมูล/รำยละเอียด 
      (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำภำพประกอบ มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปกกำรจัดท ำรูปเล่ม
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (1.5) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำภำพประกอบแต่ไม่มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม  

พอใช้ =(1) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ 
ภำพประกอบไม่มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ 
ในกำรพิมพ์กำรจัดท ำปกกำรจัดท ำรูปเล่ม  

ปรับปรุง = (0) ไม่น ำส่งแบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ 
1. 2  แบบรำยงำนกำรวิจัย 
       (แบบ ว-สอศ-3) 
       (8 คะแนน) 
 
      1.2.1  รูปแบบงำนวิจัย 
               ถูกต้อง (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบรำยงำนกำรวิจัย  
(ว-สอศ-3) มีควำมสมบรูณ์ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ  
มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำ
ปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 

ดี= (0.5) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบรำยงำนกำรวิจัย  
(ว-สอศ-3) มีควำมสมบรูณ์ครบถ้วน ทั้งในด้ำนเนื้อหำ  
แต่ไม่มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ ในกำรพิมพ์  
กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 

พอใช้ = (0) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบรำยงำนกำรวิจัย  
(ว-สอศ-3) ไม่ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ ไม่มีควำม
ประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก 
กำรจัดท ำรูปเล่ม 

ปรับปรุง =(0) ไม่น ำส่งแบบรำยงำนกำรวิจัย 
 
 
 
 
 

/1.2.2  กำรเขียนบทน ำ.. 
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 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (7) 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
      1.2.2  กำรเขียนบทน ำ   
               (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และทุกหัวข้อที่ก ำหนดตำมแบบ (ว-สอศ-3) 

ดี= (0.5) 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทุกหัวข้อ แต่ไม่ครบถ้วน ตำมหัวข้อที่ก ำหนด
ตำมแบบ (ว-สอศ-3) 

พอใช้ = (0) 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำไม่สอดคล้องและ 
ไม่ครบถ้วนทุกหัวข้อที่ก ำหนดตำมแบบ (ว-สอศ-3) 

ปรับปรุง= (0) 
ไม่มีควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำวัตถุประสงค์
และสภำพปัญหำไม่มีหัวข้อที่ก ำหนดตำมแบบ (ว-สอศ-3) 

      1.2.3  แนวคิด ทฤษฎี  
               และงำนวิจยัที่ 
               เกี่ยวข้อง 
               (1 คะแนน ) 

ด ีมำก = (1) 
น ำแนวคิดทฤษฎี องค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้และมีงำนวิจัย
ที่เก่ียวข้อง มำสนับสนุนกำรวิจัย ถูกต้องครบถ้วน 

ดี= (0.5) 
น ำแนวคิด ทฤษฎีองค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้และมีงำนวิจัย
ที่เก่ียวข้อง มำสนับสนุนกำรวิจัย ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

พอใช้= (0) 
น ำแนวคิด ทฤษฎี องค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้และมีงำนวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง มำสนับสนุนกำรวิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

ปรับปรุง= (0) 
ไม่มีกำรน ำแนวคิด ทฤษฎี องค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้และ 
ไม่มีงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง มำสนับสนุนกำรวิจัย 

     1.2.4  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
              (2 คะแนน) ด ีมำก = (2) 

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิควิธีกำร ในกำรศึกษำ
ทดลอง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำ
กำรวิจัย ถูกต้องครบถ้วน 

ดี= (1.5) 
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำรศึกษำ
ทดลอง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำ
กำรวิจัย แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้= (1) 
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำรศึกษำ
ทดลอง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำ
กำรวิจัย แต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำรในกำรศึกษำ
ทดลอง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำ
กำรวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

/1.2.5  ผลกำรวิจัย... 
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 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (8) 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
      1.2.5  ผลกำรวิจัย (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย
และมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยถูกต้องและครบถ้วน
ตำมระเบียบวิธีวิจัย 

ดี= (0.5) 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
บำงข้อและมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย ตำมระเบียบ 
วิธีวิจัยมีข้อผิดพลำดน้อย 

พอใช้ = (0) 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
บำงข้อและมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบ 
วิธีวิจัยมีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง = (0) 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย
และไม่มีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย 

     1.2.6  สรุปผล อภปิรำยผล 
             และข้อเสนอแนะ 
             (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 
มีกำรสรุปผล อภิปรำยผล ตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
ตรงประเด็น และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์
หรือกำรพัฒนำต่อยอดถูกต้องครบถ้วน 

ดี= (1.5) 
มีกำรสรุปผล อภิปรำยผล ตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
ตรงประเด็น และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์
หรือกำรพัฒนำต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้= (1) 
มีกำรสรุปผล อภิปรำยผล ตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
ตรงประเด็น และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์
หรือกำรพัฒนำต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง= (0) ไม่มีกำรสรุปผล อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนฯ 
      (2 คะแนน) 
 
      1.3.1  ชัดเจนถูกต้อง/ 
               รำยละเอียดภำษำไทย  
               (1 คะแนน) 
 
       1.3.2  ชัดเจนถูกต้อง/  
                รำยละเอียด   
                ภำษำอังกฤษ 
                (1 คะแนน) 
 

ด ีมำก = (1) 
1. คุณลักษณะ 2. วิธีกำรใช้ 3. วิธีกำรเก็บรักษำ 
4. วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอำยุ 5. ที่อยู่ของผู้ผลิต 
ที่สำมำรถติดต่อได้ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

ดี= (0.5) 
1. คุณลักษณะ 2. วิธีกำรใช้ 3. วิธีกำรเก็บรักษำ  
4. วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอำยุ 5. ที่อยู่ของผู้ผลิต 
ที่สำมำรถติดต่อได้ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 

พอใช้ =(0) 
1. คุณลักษณะ 2. วิธีกำรใช้ 3. วิธีกำรเก็บรักษำ  
4. วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอำยุ 5. ที่อยู่ของผู้ผลิต 
ที่สำมำรถติดต่อได้ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

ปรับปรุง= (0) 
1. คุณลักษณะ 2. วิธีกำรใช้ 3. วิธีกำรเก็บรักษำ  
4. วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอำยุ 5. ที่อยู่ของผู้ผลิต 
ที่สำมำรถติดต่อได้ปฏิบัติได้น้อยกว่ำ 3 ข้อ 

 
 
 

/1.4  แบบคุณลักษณะ.. 
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 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (9) 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
1.4  แบบคุณลักษณะของผลงำน 
      สิ่งประดิษฐ์ฯ (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
ข้อมูลและรำยละเอียดมีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนตำมแบบ
คุณลักษณะฯ เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้  

ดี= (0.5) 
ข้อมูลและรำยละเอียดมีควำมสมบูรณ์ตำมแบบคุณลักษณะ
ฯ แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วนเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น
เอกสำร อ้ำงอิงได้ 

พอใช้= (0) 
ข้อมู ลและรำยละเอียดไม่สมบู รณ์ ครบถ้วนตำมแบบ
คุณลักษณะฯ มีข้อบกพร่องมำกไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น
เอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
ข้ อมู ลและรำยละเอียด ไม่ มี ควำมถู กต้ องตำมแบบ
คุณลักษณะฯ ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

1.5  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย  
       แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  
       และภำคผนวก เข้ำในระบบ 
       Thaiinvention.net   
       (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ทีอั่ปโหลดครบถ้วน และมีข้อมูลถูกต้อง 

ปรับปรุง = (0) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดมีข้อมูลไม่ถูกต้อง อัปโหลดไฟล์
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์ 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ(รวม 50 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

2.1  ประดิษฐ์คิดค้น ขึ้นมำใหม ่
      (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10) คิดค้นขึ้นใหม่มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

ดี= (8) 
พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่และมีประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำง
ชัดเจน 

พอใช้= (6) พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่ แต่ไม่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพ 
ปรับปรุง= (4) ไม่ได้มีกำรพัฒนำขึ้นมำใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/2.2  กำรน ำกระบวนกำร… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.2  กำรน ำกระบวนกำร 
      ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
      มำประยุกต์ใช้   
      (5 คะแนน) 
 

ด ีมำก = (5) 

แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
1. กำรตั้งสมมติฐำน 
2. กำรก ำหนดควบคุมตัวแปร 
3. กำรทดลอง/กำรตีควำมหมำยข้อมูลและลงข้อสรุป 
ปฏิบัติครบ 3 ข้อ 

ดี= (3) 

แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
1. กำรตั้งสมมติฐำน 
2. กำรก ำหนดควบคุมตัวแปร 
3. กำรทดลอง/กำรตีควำมหมำยข้อมูลและลงข้อสรุป 
ปฏิบัติครบ 2 ข้อ 

พอใช้= (2) 

แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
1. กำรตั้งสมมติฐำน 
2. กำรก ำหนดควบคุมตัวแปร 
3. กำรทดลอง/กำรตีควำมหมำยข้อมูลและลงข้อสรุป 
ปฏิบัติครบ 1 ข้อ 

ปรับปรุง = (1) 
ไม่มีกำรแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
มำประยุกต์ใช้ 

2.3  กำรน ำกระบวนกำร 
      ทำงด้ำนเทคโนโลยี 
      มำประยุกต์ใช้ 
      (15 คะแนน) 

ด ีมำก = (15) 
คิดค้นกำรแยกองค์ประกอบหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
ด้วยกระบวนกำรหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพทันสมัย
และมีหลักฐำนชัดเจน 

ดี= (12) 
คิดค้นกำรแยกองค์ประกอบหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
ด้วยกระบวนกำรหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพทันสมัย 

พอใช้= (8) 
คิดค้นกำรแยกองค์ประกอบหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
ด้วยกระบวนกำรหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ 

ปรับปรุง = (6) 
คิดค้นกำรแยกองค์ประกอบหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
ด้วยกระบวนกำรหรือเครื่องมือแต่ไม่มีประสิทธิภำพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.4  ประโยชน์... 
 
 
 
 

 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (11) 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.4  ประโยชน์ในกำรน ำไปใช้งำน 
      (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5) 

1. ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
2. มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. มีประสิทธิภำพ 
4. สะดวกต่อกำรน ำไปใช้งำน  
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 

ดี = (4) 

1. ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
2. มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. มีประสิทธิภำพ 
4. สะดวกต่อกำรน ำไปใช้งำน  
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

พอใช้ = (3) 

1. ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
2. มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. มีประสิทธิภำพ 
4. สะดวกต่อกำรน ำไปใช้งำน  
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 

ปรับปรุง = (1) ไม่เกิดประโยชน์ในกำรน ำไปใช้งำน 
2.5  ควำมปลอดภัยของผลผลิต 
      หรือผลิตภัณฑ์ 
      (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5) 

มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปรำศจำกผลกระทบต่อ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมีหลักฐำนรับรองควำม
ปลอดภัยจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรงตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยของชนิดผลิตภัณฑ์ 

ดี = (4) 

มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปรำศจำกผลกระทบต่อ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมีหลักฐำนรับรองควำม
ปลอดภัยจำกหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง แต่ ไม่ตรงตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภัยของชนิดผลิตภัณฑ์ 

พอใช้ = (3) 
มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปรำศจำกผลกระทบต่อ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีหลักฐำนรับรองควำม
ปลอดภัย 

ปรับปรุง = (1) ไม่มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 

/3. กำรน ำเสนอ... 
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/จุดให้คะแนน... 
  

3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.1  ควำมพร ้อมในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนและกำรสำธ ิตภำษำไทย/ 
      ภำษำอังกฤษ  
      (4 คะแนน) 

ด ีมำก = (4)  

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ตลอดจนเอกสำรในกำร
เผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม  
(มีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) 

ด ี = (3)  
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ตลอดจนเอกสำรในกำร
เผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (2)  
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ตลอดจนเอกสำรในกำร
เผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (1)  ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
      ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
      (3 คะแนน) 

ด ีมำก = (3)  

1. กำรแต่งกำย   
2. กำรใช้ค ำพูด   
3. กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ   
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (2.5)  

1. กำรแต่งกำย   
2. กำรใช้ค ำพูด   
3. กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ   
เหมำะสม  2  ด้ำน 

พอใช้ = (2)  

1. กำรแต่งกำย   
2. กำรใช้ค ำพูด   
3. กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ   
เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1)  

1. กำรแต่งกำย   
2. กำรใช้ค ำพูด   
3. กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ  
ไม่เหมำะสม 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
3.3 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ  
      (3 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ีมำก = (3) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
1. ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์  
2. ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
3. ประสิทธิภำพ  
4. วิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ปฏิบัติได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน 

ด ี = (2.5)  

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
1. ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์  
2. ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
3. ประสิทธิภำพ  
4. วิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ถูกต้องทั้ง 3  ด้ำน 

พอใช้ = (2)  

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
1. ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์  
2. ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
3. ประสิทธิภำพ  
4. วิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ถูกต้องทั้ง 2 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1)  ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.  บรรจุภัณฑ์... 
 

 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (14) 
 

4.  บรรจุภัณฑ์ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

4.1  บรรจุภัณฑ์เหมำะสม 
      กับผลติภัณฑ์ (3 คะแนน) 

ด ีมำก = (3) 

1. รูปทรงสวยงำม    
2. ขนำด และน้ ำหนัก เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ฯ 
3. คงทน แข็งแรง 
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

ดี= (2) 

1. รูปทรงสวยงำม    
2. ขนำด และน้ ำหนัก เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ฯ 
3. คงทน แข็งแรง 
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 

พอใช ้= (1) 

1. รูปทรงสวยงำม    
2. ขนำด และน้ ำหนัก เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ฯ 
3. คงทน แข็งแรง   
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 

ปร ับปร ุง = (0) ไม่มีกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 
4.2  กำรเลือกใช้วสัดุ 
      (3 คะแนน) 

ด ีมำก = (3) 

1. มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ฯ 
3. ช่วยป้องกันกำรเสื่อมสภำพของผลิตภัณฑ์ฯ 
4. ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติได้  4  ข้อ 

ดี= (2) 

1. มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ฯ 
3. ช่วยป้องกันกำรเสื่อมสภำพของผลิตภัณฑ์ฯ 
4. ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

พอใช ้= (1) 

1. มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ฯ 
3. ช่วยป้องกันกำรเสื่อมสภำพของผลิตภัณฑ์ฯ 
4. ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติได้  2  ข้อ 

ปร ับปร ุง = (0) วัสดุที่ใช้ท ำบรรจุภัณฑ์ไม่มีควำมปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 

/4.3 บรรจุภัณฑ์... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
4.3  บรรจุภัณฑ์เหมำะสมกบัผลิตภัณฑ์ 
      (3 คะแนน) 

ด ีมำก = (3) 

บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ 3 ประกำร คือ 
1. มีรูปทรงสวยงำม    
2. มีควำมคงทน 
3. มีขนำดและน้ ำหนักที่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ 

ด ี = (2) บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเพียง 2 ประกำร จำก 3 ประกำร  
พอใช้ = (1) บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเพียง 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 

ปร ับปร ุง = (0) 
บรรจุภัณฑ์ มีรูปทรง ควำมคงทน ขนำดและน้ ำหนัก
ไม่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ 

4.4  รำยละเอียดข้อมูลผลิตภณัฑ์    
      และบรรจุภัณฑ์ (3 คะแนน ) 

ด ีมำก = (3)  

มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณ ฑ์ที่ จ ำเป็ นแสดงไว้ 
ที่บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถำนที่ผลิต 
วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ หรือ หมดอำยุ น้ ำหนัก หรือ 
ปริมำตร ส่วนประกอบที่ส ำคัญโดยประมำณครบถ้วน 

ดี = (2) 

มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณ ฑ์ที่ จ ำเป็ นแสดงไว้ 
ที่บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถำนที่ผลิต 
วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ หรือ หมดอำยุ น้ ำหนัก หรือ
ปริมำตรส่วนประกอบที่ส ำคัญโดยประมำณครบถ้วน
แต่บำงส่วนไม่ถูกต้อง 

พอใช้ = (1) 

มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณ ฑ์ที่ จ ำเป็ นแสดงไว้ 
ที่บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถำนที่ผลิต 
วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ หรือ หมดอำยุ น้ ำหนัก หรือ
ปริมำตรส่วนประกอบที่ส ำคัญโดยประมำณไม่ครบถ้วน
และไม่ถูกต้อง 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์อำหำรที่จ ำเป็นแสดง
ไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 

4.5  ควำมปลอดภยัของบรรจภุัณฑ์ 
      (3 คะแนน) 

ด ีมำก= (3)  

บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ 3 ประกำร 
1. มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ 
3. ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม 

ดี = (2) บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 
พอใช้ = (1) บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 
ปรับปรุง = (0) บรรจุภัณฑ์ไม่มีควำมปลอดภัย 

 
            
 
 
 
 

/5.  กำรพัฒนำ... 
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5.  กำรพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์/อุตสำหกรรม  (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข ้อพ ิจำรณำ 

5.1  ต้นทุนกำรผลิตของผลิตภัณฑ์  
      พร้อมบรรจุภัณฑ์ 
      (4 คะแนน) 

ด ีมำก = (4)  
แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ครบถ้วนถูกต้อง 

ดี = (3) 
แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง 
ไม่เหมำะสม 

พอใช้ = (2) 
แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิตไม่ครบถ้วนแต่ถูกต้อง 

ปรับปรุง = (1) 
แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ไม่ครบถ้วนและ 
ไม่ถูกต้อง 

5.2   รำคำขำยผลิตภัณฑ์พร้อม 
       บรรจุภัณฑ์ (4 คะแนน) 
 

ด ีมำก = (4)  
ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน ถูกต้องและ
ก ำหนดรำคำขำยเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 

ดี = (3) 
ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน ถูกต้องแต่
ก ำหนดรำคำขำยไม่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 

พอใช้ = (2) ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนไม่ถูกต้อง 
ปรับปรุง = (1) ไม่ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน 

5.3  ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย 
      (4 คะแนน ) ด ีมำก = (4)  

แสดงแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พร้อมทั้ง
ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยในระยะเวลำ 1 ปี ได้ถูกต้อง 

ดี = (3) 
แสดงแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พร้อมทั้ง
ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย ได้ถูกต้องแต่ไม่ครบตำม
ระยะเวลำ 

พอใช้ = (2) 
แสดงแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องแต่
ครบตำมระยะเวลำ 

ปรับปรุง = (1) 
ไม่มีแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์รวมทั้งประมำณ
กำรรำยรับรำยจ่ำย 

5.4  กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย  
      และกำรส่งเสริมกำรตลำด 
      (4 คะแนน ) 

ด ีมำก = (4)  
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยถูกต้องมีแผนส่งเสริมกำรตลำด
ทีเ่หมำะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

ดี = (3) 
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยถูกต้อง แผนส่งเสริม
กำรตลำดไม่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย 

พอใช้ = (2) 
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ไม่ถูกต้อง แต่แผนส่งเสริม
กำรตลำด ไม่เหมำะสม 

ปรับปรุง = (1) ไม่มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และไม่มีแผนส่งเสริมกำรตลำด 
 
 

/5.5  หลักฐำนจำก...   
 

  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (17) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

5.5  หลักฐำนจำกกำรจ ำหน่ำย   
      (4 คะแนน) 
 

ด ีมำก = (4)  

แสดงหลักฐำนกำรจ ำหน่ำย ประกอบด้วย  
1. หลักฐำนกำรสั่งซื้อ   
2. บัญชีรำยรับรำยจ่ำย  
3. สถำนที่จ ำหน่ำย 

ดี = (3) แสดงหลักฐำนกำรขำย 2 รำยกำร   
พอใช้ = (2) แสดงหลักฐำนกำรขำย 1 รำยกำร   
ปรับปรุง = (1) ไม่แสดงหลักฐำนกำรขำย 

 

หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 2. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติ
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ว่ำมีคะแนนต่ำงกันหรือไม ่ โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 
 

11.  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
 

 
 

 
 

 

(นำยสำยันต์ แสงสุริยันต์) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครศรีธรรมรำช 

ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนด กติกำ 
และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 8 ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 

 

(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

 

 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก ำหนดโจทย ์: Mini Smart Farms  (1) 

  

 

ข้อก ำหนด กติกำและเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ ์
“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

………………………………………………………………………… 
 

ประเภทที่ 9  สิ่งประดิษฐป์ระเภทก ำหนดโจทย์ : Mini Smart Farms 
 

1.  ค ำจ ำกัดควำม 
เกษตรอัจฉริยะขนำดเล็ก (Mini Smart Farms) หมำยถึง สิ่งประดิษฐ์ที่น ำเอำเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งระบบ

คอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรไร้สำย ระบบเซ็นเซอร์  และเทคโนโลยีชีวภำพ  ผสมผสำนกับงำนด้ำนเกษตรกรรม มำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร ดูแลพ้ืนที่เกษตรกรรม  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่ต้องกำรควบคุม  โดยใช้อินเทอร์เน็ตสั่งกำร 
ควบคุมร่วมกับอุปกรณ์ต่ำง ๆ ผ่ำนทำงเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

เกษตรกรรม หมำยถึง กำรใช้ที่ดินเพำะปลูกพืชต่ำง ๆ รวมทั้งกำรเลี้ยงสัตว์ กำรประมงและกำรป่ำไม้  

 

2.  เจตนำรมณ์  
เพ่ือให้นักประดิษฐ์สร้ำงผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเกษตรอัจฉริยะขนำดเล็ก (Mini Smart Farms) ของนักเรียน 

นักศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ส ำหรับใช้ในกำรเพ่ิมปริมำณและคุณภำพผลผลิต  
ทำงกำรเกษตร เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนในครัวเรือน หรือ ชุมชน เป็นเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกและสำมำรถพัฒนำ
น ำไปสู่กำรต่อยอดเชิงพำณชิย์ที่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน 

  

3.  วัตถุประสงค ์ 
3.1  เพ่ือสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 
3.2  เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำผลงำนสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่    

โดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ทำงเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตส ำหรับเกษตรอัจฉริยะขนำดเล็ก (Mini Smart Farms) 

3.3  เพ่ือกำรพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำในอนำคตที่เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ หรือ อุปกรณ์ด้ำนเกษตร
อัจฉริยะขนำดเล็ก (Mini Smart Farms) ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรน ำไปใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำ 

3.4  เพ่ือเป็นประโยชน์และเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรพัฒนำประเทศในทุก ๆ ด้ำน 
3.5  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ทักษะและเจตคติในกระบวนกำรประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรม      

ด้ำนเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 
3.6  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำไปจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรตลอดจนกำรพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ได้ 
 

4.  ข้อก ำหนดทั่วไป  
4.1  เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีโปรแกรมควบคุมระบบกำรท ำงำนที่มีควำมสำมำรถในกำรตรวจวัดและควบคุม

อุณหภูมิ ควำมชื้น แสงสว่ำง และ ปัจจัยส ำคัญอ่ืนๆที่จ ำเป็น ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกในกำรดูแลควบคุมผลิตผล
ทำงกำรเกษตรและมีกำรส่งสัญญำณผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตควบคุมและแจ้งเตือนไปยังบุคคล หรือ Smart Phone 
หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  

4.2  ผู้ประดิษฐ์ต้องสร้ำงผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงด้ำนเกษตรอัจฉริยะขนำดเล็ก (Mini Smart Farms) จัดท ำ
อุปกรณ์ไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกำรเชื่อมโยงของระบบ 

 
 

/4.3  ชุดควบคุม... 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก ำหนดโจทย ์: Mini Smart Farms  (2) 

  

 

4.3  ชุดควบคุม 1 ชุดต้องมีช่องรับสัญญำณ (Input)  ดิจิตอลหรือแอนำลอก ไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง และต้องมี
ช่องส่งสัญญำณ (Output) ควบคุมอุปกรณ์ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 8 ช่องหรือ 8 อุปกรณ์ ภำยในชุดเดียวกัน 

4.4  ผู้ประดิษฐ์ใช้ชิ้นงำนจริง หรือใช้แบบจ ำลองจำกชิ้นงำนจริง ที่สำมำรถแสดงให้เห็นถึงกำรท ำงำน  
ของชุดควบคุมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.5  สิ่งประดิษฐ์ทำงด้ำนเกษตรอัจฉริยะขนำดเล็ก (Mini Smart Farms) มีระบบจัดกำรควบคุมและระบบ
รำยงำนผลแบบ Real time  

4.6  ชุดอุปกรณ์ควบคุมกำรท ำงำนและกำรติดตั้งเดินสำยต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งและมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย 

4.7  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้งำนได้จริงและเกิดประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สำมำรถพัฒนำไปสู่เชิงพำณิชย์ได้ 

4.8  ขนำดของแบบจ ำลองจำกชิ้นงำนจริง มีขนำดควำมยำวไม่เกิน 3.00 เมตร  ควำมกว้ำงไม่เกิน 2.00 เมตร 
ควำมสูงไม่เกิน 1.80 เมตร  

4.9  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 9 จำกสถำนศึกษำเดียวกันต้องไม่ซ้ ำผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทอ่ืน ๆ อำทิ เช่น ชื่อ รูปร่ำง คุณลักษณะ และกระบวนกำรท ำงำน เป็นต้น 

4.10  มีเอกสำรแบบน ำเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) แบบรำยงำนกำรวิจัย 
(แบบ ว-สอศ-3) คู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำไทย และภำษำอังกฤษ และแบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
จ ำนวน  2 เล่ม เอกสำรจะต้องอยู่ภำยในเล่มเดียวกัน หำกไม่อยู่ภำยในเล่มเดียวกัน คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำ
ตรวจให้คะแนนจะมีผลคะแนนเป็นศูนย์ 

4.11  แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้ำร่วมกำรประกวดให้เป็นไปตำมแบบที่ส ำนักวิจัยและ
พัฒนำกำรอำชีวศึกษำ ก ำหนด จ ำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ ำนวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน 
(จ ำนวน 1 แผ่น) 

4.12  ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ  ที่ ส่ งเข้ ำประกวดต้องมีกำรลงทะเบี ยนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ 
(Thaiinvention.net) ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด ได้รับงบประมำณและกำรรับรองผลกำร
ประกวด โดยให้น ำส่งเอกสำรแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ที่พิมพ์ออกจำกระบบ ในวันที่รำยงำน
ตัวกับคณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 

4.13  เป็นนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช . ปวส . ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ  
และกำรศึกษำระบบทวิภำคี ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และท่ีปรึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 5 คน 
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5.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
 5.1 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไปของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 9 ทุกประกำร จึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้ 
 5.2 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด จะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงำนตำมวัน และเวลำที่ก ำหนด   
หำกไม่ลงทะเบียนและติดตั้งตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมกำรประกวด แต่อนุญำตให้จัดแสดงผลงำนได้  

5.3 กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้  
ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้นและต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ส่วนกำรประกวดในระดับ
ภำค และระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

5.4 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบหรือส่ง
ประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 

5.5 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดและได้รับรำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำมีกำร
ลอกเลียนผลงำน หรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัลและเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน 
 5.6 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำดแล้วน ำมำปรับปรุง หรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อส่งเข้ำ
ประกวดจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 
 5.7 กรณีท่ีเป็นกำรน ำสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำได้มีกำรพัฒนำ 
ให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรของผู้อ่ืน 
 5.8 กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด 
 

6.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย  
 ให้จัดส่งเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัยให้เป็นไปตำมที่
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ในวันลงทะเบียนตำมก ำหนดเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด จ ำนวน 2 เล่ม 
 

7.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
 7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 
 7.2  ขนำดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนำด 16 point และห ัวข ้อขนำด 18 point 
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8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที ่9  สิ่งประดิษฐ์ประเภทก ำหนดโจทย ์:  Mini Smart Farms 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ แบบ ว-สอศ-2  (3 คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  3 2 1 0 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย ตำมแบบ ว-สอศ-3  (7 คะแนน) 
      1.2.1  รูปแบบกำรวิจัยที่ถูกต้อง  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      1.2.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำน ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  (2 คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด 2 1.5 1 0 
1.4  แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (1.5 คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด 1 0.5 0 0 
1.5  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวกเข้ำในระบบ   
      Thaiinvention.net (2 คะแนน) 

        ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, 
    แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก 

2 - - 0 

2.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
2.1  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
2.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
2.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
2.4  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำคภำษำอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
2.5  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำคภำษำอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
2.6  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำคภำษำอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

3.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ  (รวม 30 คะแนน) 
3.1  เทคนิคกำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน  (8 คะแนน) 8 6 4 2 
3.2  รูปแบบควำมเหมำะสม  (7 คะแนน) 7 5 3 1 
3.3  ควำมปลอดภัย  (10 คะแนน) 10 8 6 4 
3.4  กำรใช้วัสดุ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
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4.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 45 คะแนน) 
4.1  ประดิษฐ์ หรือพัฒนำขึ้นใหม่  (15 คะแนน) 15 12 9 6 
4.2  ประโยชน์กำรใช้งำน  (12 คะแนน ) 12 9 6 3 
4.3  ประสิทธิภำพ  (10 คะแนน) 10 8 6 4 
4.4  ประสิทธิผลต่อกำรลงทุนในเชิงพำณิชย์  (8 คะแนน) 8 6 4 2 

รวม 100  คะแนน 
 

9. ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที ่9  สิ่งประดิษฐ์ประเภทก ำหนดโจทย ์: Mini Smart Farms 

 

1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัย  
      สิ่งประดิษฐ์ ควำมชัดเจนถูกต้อง  
      ของข้อมูล/รำยละเอียด 
      ตำมแบบ ว-สอศ-2  
      (3 คะแนน) 

ดีมำก = (3) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำภำพประกอบ มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (2) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบแต่ไม่มีควำมประณีต
ถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัด 
ท ำรูปเล่มเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วน ทั้งในด้ำน
เนื้อหำ ภำพประกอบ ไม่มีควำมประณีตถูกต้องของ
รูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่มไม่
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่น ำส่งแบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ และ
คู่มือประกอบกำรใช้งำน 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย 
      ตำมแบบ ว-สอศ-3  
      (7 คะแนน) 
 
      1.2.1 รูปแบบกำรวิจัยที่ถูกต้อง   

1.1               (3 คะแนน) 

ดีมำก = (3) 

รูปแบบเอกสำรงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วน ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ มีควำมประณีต
ถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่มเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (2) 

รูปแบบเอกสำรงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วน ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ แต่ไม่มี
ควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำร
จัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่มเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น
เอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 

รูปแบบเอกสำรงำนวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่ครบถ้วน ทั้งใน
ด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ ไม่มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่มไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
รูปแบบเอกสำรงำนวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีควำมถูกต้อง  
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

      1.2.2 ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ 
               (4 คะแนน) 

ดีมำก = (4) 
เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนตำม
หลักวิชำกำรเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้  

ดี = (3) 
- เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนตำม

หลักวิชำกำร แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน เหมำะสมที่
จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (2) 
เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีข้อบกพร่องมำก  

- ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (1) 
เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีควำมถูกต้อง  
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำไทย 
      และภำษำอังกฤษ/ 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/ 
      รำยละเอียด (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้ง กำรใช้งำน 
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุง รักษำ และท่ีอยู่ของผู้ผลิตที่
สำมำรถติดต่อได้ถูกต้องครบถ้วนทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

ดี = (1.5) 

มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุง รักษำและท่ีอยู่ของผู้ผลิตที่
สำมำรถติดต่อได้ถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อยทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

 

/จุดให้คะแนน... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

 

พอใช้  = (1) 

มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้ง กำรใช้งำน 
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุง รักษำ 
และท่ีอยู่ของผู้ผลิต ที่สำมำรถติดต่อได้ถูกต้องแต่มี
ข้อผิดพลำดค่อนข้ำงมำกทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

ปรับปรุง = (0) 

ไม่มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุง รักษำและท่ีอยู่ของผู้ผลิต ที่
สำมำรถติดต่อได้ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนทั้งภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษ 

1.4  แบบคุณลักษณะของผลงำน 
      สิ่งประดิษฐ์ฯ  ควำมถูกต้องของ 
      ข้อมูล/รำยละเอียด (1.5 คะแนน) 

ดีมำก  = (1.5) 
ข้อมูลและรำยละเอียดมีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ตำมแบบคุณลักษณะฯ เหมำะสมที่จะเก็บไว้ 
เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้  

ดี = (1) 
ข้อมูลและรำยละเอียดมีควำมสมบูรณ์ 
ตำมแบบคุณลักษณะฯ แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้  = (0.5) 
ข้อมูลและรำยละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 
ตำมแบบคุณลักษณะฯ มีข้อบกพร่องมำก 
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
ข้อมูลและรำยละเอียดไม่มีควำมถูกต้อง 
ตำมแบบคุณลักษณะฯ ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น
เอกสำรอ้ำงอิงได้ 

1.5  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย   
      แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3    
      และภำคผนวกเข้ำในระบบ 
      Thaiinvention.net (2 คะแนน) 

ดีมำก  = (2) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2,             
แบบ ว-สอศ-3และภำคผนวก ที่อัปโหลดครบถ้วน 
และมีข้อมูลถูกต้อง 

ปรับปรุง = (0) 

ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2,                 
แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก ที่อัปโหลดมีข้อมูลไม่
ถูกต้อง อัปโหลดไฟล์ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลด
ไฟล์ 

 
 
 
 

/2.  กำรน ำเสนอ... 
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2.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

2.1  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิต 
      ภำษำไทย 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมำก = (1.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วน
และเหมำะสม 

ดี = (1) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน 
แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้  = (0.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน 
แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (0) - ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
2.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
      ภำษำไทย 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมำก = (1.5) 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 

ของผู้น ำเสนอ เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (1) 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 

ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้  = (0.5) 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 

ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 

ของผู้น ำเสนอ ไม่เหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จุดให้คะแนน... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนภำษำไทย  
      (2 คะแนน) ดีมำก = (2) 

- อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน 
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงใน
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
ด้ำนประสิทธิภำพ และวิธีกำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องท้ัง  4  ด้ำน 

ดี = (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงใน
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
ด้ำนประสิทธิภำพ และวิธีกำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง  3  ด้ำน 

 

พอใช้  = (1) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน 
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงใน
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
ด้ำนประสิทธิภำพและวิธีกำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง  2  ด้ำน 

ปรับปรุง =  (0) ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 
2.4  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิต 
      ภำคภำษำอังกฤษ 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมำก = (1.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วน
และเหมำะสม 

ดี = (1) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มี
ข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้  = (0.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มี
ข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง =  (0) ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
 
 
 

/จุดให้คะแนน... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.5  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
      ภำคภำษำอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 
 

ดีมำก = (1.5) 
ใช้ภำษำได้ลื่นไหลได้ดี หยุดเว้นวรรคได้เป็นธรรมชำติ
ออกเสียงผิดเล็กน้อย สำมำรถท ำให้ผู้ชมเกิดควำม
สนใจในเนื้อหำได้ดี 

ดี = (1) 
ออกเสียงได้ชัดเจน ถูกต้อง ผิดเป็นครั้งครำว  
แบ่งวรรคผิดเล็กน้อย สำมำรถท ำให้ผู้ชมเกิดควำม
สนใจในเนื้อหำได้ 

พอใช้  = (0.5) 
น ำเสนอได้ลื่นไหล ออกเสียงผิดแต่ยังเข้ำใจได้ มีกำร
เตรียมตัวมำดี โดยรวมแล้วสำมำรถท ำให้ผู้ชมเกิด
ควำมสนใจในเนื้อหำ 

ปรับปรุง = (0) 

ผู้ชมต้องใช้ควำมพยำยำมในกำรท ำควำมเข้ำใจ 
อย่ำงมำก กำรพูดน ำเสนอขำดตอนเป็นช่วง ๆ  
ขำดกำรเตรียมตัวที่ดี ไม่สำมำรถท ำให้ผู้ชมเกิดควำม
สนใจในเนื้อหำได้ 

2.6  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำน 
      ภำคภำษำอังกฤษ 
      (2 คะแนน) 
 
 

  

ดีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงใน
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
ด้ำนประสิทธิภำพ และวิธีกำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง  4  ด้ำน 

ดี = (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงใน
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
ด้ำนประสิทธิภำพ และวิธีกำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง  3  ด้ำน 

พอใช้  = (1) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงใน
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
ด้ำนประสิทธิภำพ และวิธีกำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง  2  ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 
 
 
 
 
 
 

/3.  ควำมเหมำะสม... 
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3.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ  (รวม 30 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.1  เทคนิคกำรออกแบบ 
      และระบบกำรท ำงำน  
      (8 คะแนน) 

ดีมำก = (8) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้อง ตำมหลัก
วิชำกำร และระบบกำรท ำงำนไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

ดี = (6) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร แต่ระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

พอใช้ = (4) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้อง 
ตำมหลักวิชำกำรบำงส่วน และระบบกำรท ำงำน
ยุ่งยำกซับซ้อน 

ปรับปรุง = (2) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนไม่เป็นไปตำมหลัก
วิชำกำร และระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน  
(แต่ท ำงำนได้) 

3.2  รูปแบบควำมเหมำะสม  
      (7 คะแนน) 

ดีมำก = (7) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับ 
ลักษณะของผลงำน ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (5) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับ 
ลักษณะของผลงำน เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้ = (3) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับ 
ลักษณะของผลงำน เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก ไม่เหมำะสมกับ 
ลักษณะของผลงำน (ท ำงำนได้)  

3.3  ควำมปลอดภัย 

      (10 คะแนน) ดีมำก = (10) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย  
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ผู้ใช้งำน และสิ่งแวดล้อม 

ดี = (8) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย 
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ผู้ใช้งำน และสิ่งแวดล้อม 
แต่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 

/จุดให้คะแนน… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
 

พอใช้ = (6) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ผู้ใช้งำน และสิ่งแวดล้อม อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์ 

ปรับปรุง = (4) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย 
ในกำรใช้งำนต่ ำ และไม่มีระบบป้องกันอันตรำย 
ต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน 

3.4  กำรใช้วัสดุ 
      (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5) 
เลือกใช้วัสดุที่เหมำะสม มีคุณภำพ มีควำมคงทน
แข็งแรง และมีควำมปลอดภัยสูง 

ดี =  (4) 
เลือกใช้วัสดุที่เหมำะสม มีคุณภำพ มีควำมคงทน
แข็งแรง และมีควำมปลอดภัย 

พอใช้ = (3) 
เลือกใช้วัสดุที่เหมำะสม มีคุณภำพ มีควำมคงทน
แข็งแรง และมีควำมปลอดภัยบำงส่วน 

ปรับปรุง = (2) 
เลือกใช้วัสดุที่ไม่เหมำะสม ไม่มีคุณภำพ  
ไม่มีควำมคงทนแข็งแรง และควำมปลอดภัยต่ ำ 

4.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 45 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

4.1  ประดิษฐ์ หรือ พัฒนำขึ้นใหม่ 
      (15 คะแนน) 

ดีมำก = (15) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ มีควำมทันสมัย
และมีประสิทธิภำพ 

ดี = (12) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงข้ึนใหม่  
และมีประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน 

พอใช้ = (9) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่ แต่ไม่มี
ผลต่อประสิทธิภำพ/ย้ำยมำ/ของปีท่ีแล้วส่งใหม่  

ปรับปรุง = (6) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์ หรือพัฒนำ 
ขึ้นใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จุดให้คะแนน… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

4.2  ประโยชน์กำรใช้งำน 
       (12 คะแนน) 

ดีมำก = (12) ท ำงำนได้ดี และสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 

ดี = (9) 
ท ำงำนได้ดี และสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = (6) 
ท ำงำนได้ดี และสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (3) 
ท ำงำนไม่ไดต้รงตำมวัตถุประสงค ์ 
(มีประโยชน์ในส่วนอ่ืนมำกกว่ำ) 

4.3  ประสิทธิภำพ  
       (10 คะแนน) 

ดีมำก = (10) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
Mini Smart Farms ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครบ
ตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี = (8) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
Mini Smart Farms ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครบ
ตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = (6) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
Mini Smart Farms ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แต่ไม่
ครบตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และมีข้อบกพร่อง  

ปรับปรุง = (4) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนไม่ได้ ตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จุดให้คะแนน… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
4.4  ประสิทธิผลต่อกำรลงทุน 
      ในเชิงพำณิชย์ 
      (8 คะแนน) 

ดีมำก = (8) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดผลงำนทีคุ่้มค่ำ
ต่อกำรลงทุนในเชิงพำณิชย์ในระดับสูง (มีหลักฐำนแสดงกำร
ซื้อขำย อย่ำงชัดเจนในระดับกำรผลิต) 

ดี = (6) 

เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯที่สำมำรถก่อให้เกิดผลงำนที่คุ้มค่ำ
ต่อกำรลงทุนในเชิงพำณิชย์ ในระดับปำนกลำง  
(มีหลักฐำนแสดงกำรซื้อ ขำย อย่ำงชัดเจนในระดับชุมชน 
องค์กร) 

พอใช้ = (4) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดผลงำนที่คุ้มค่ำ
ต่อกำรลงทุนในเชิงพำณิชย์ในระดับน้อย  
(มีหลักฐำนแสดงกำรซื้อ ขำย อย่ำงชัดเจนในระดับครัวเรือน) 

ปรับปรุง = (2) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่สำมำรถก่อให้เกิดผลงำนที่
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนในเชิงพำณิชย์ 

 
หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 4. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ว่ำมีคะแนนต่ำงกันหรือไม่  โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 
 

10.  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
 
 
 

 
(นำยณัฐวุฒิ ไถ้เงิน) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี 
ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนด กติกำ 

และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก ำหนดโจทย์ 
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