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

ประเภทท ี่ 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1.  คําจํากัดความ   
  เปนเครื่องมือ หรืออุปกรณท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึน 
 

2.  เจตนารมณ 
  2.1  เพ่ือสรางเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดียิ่งข้ึน 
  2.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยใหดีข้ึน สงเสริมใหเปนสังคมแหงภูมิปญญา และสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
 

3.  ว ัตถ ุประสงค 
  3.1  เพื่อสนองยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/นโยบายการวิจัยของชาติ  
นโยบายรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/ยุทธศาสตรจังหวัด/พันธกิจและนโยบาย 
ของสถานศึกษา   

3.2  เพื่อเปนการเปดโอกาสใหแกนักเรียน นักศึกษา ไดคิดคนและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐฯ   
ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.3  เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูทักษะและเจตคติในกระบวนการประดิษฐคิดคนพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.4  เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา 

  3.5  เพื่อสนับสนุนการนําไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
  3.6  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 
 

4.  ขอกําหนดท่ัวไป 
  4.1  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ชวยอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึน 
  4.2  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่คิดคนข้ึนใหมหรือพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับการใชงาน มีความปลอดภัย 
ปราศจากผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  4.3  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่ใชงานไดจริง มีความปลอดภัย เกิดประโยชนตามวัตถุประสงคและมีการ
นําไปทดลองใชงานจริงกับบุคคลทั่วไปหนวยงานชมุชน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 
  4.4  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เกิดจากการบูรณาการดานการเรียนการสอนที่สามารถสาธิตหรือทดลอง
การใชงานไดจริงตามวัตถุประสงคหรือมีหลักฐานแสดงการสาธิตหรือทดลองการใชงานใหเห็นไดอยางเดนชัด 
  4.5  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบการศึกษาระบบทวิภาคี  ซึ่งกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จํานวนไมเกิน 10 คน และที่ปรึกษาจํานวนไมเกิน 5 คน 
  4.6  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประกวดประเภทที่ 1 จากสถานศึกษาเดียวกันตองไมซ้ํากับผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอ่ืน ๆ อาทิเชนชื่อรูปราง คุณลักษณะ และกระบวนการทํางาน   

 
 

/4.7 ใหจัดทําเอกสาร… 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  (2) 

 
  4.7  ใหจัดทําเอกสารประกอบการประกวด จํานวน 2 เลม ภายในเลมประกอบดวยเอกสาร  
ขอ 4.7.1 - 4.7.8 และจัดเรียงเอกสารตามลําดับดังนี้ 
 4.7.1 แบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2) 
  4.7.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3)  
 4.7.3 คูมือประกอบการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 4.7.4 แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไปใชงานจริง 
 4.7.5 แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ใหจัดทําจํานวน 3 แผน (รวมอยูในเลม  
เลมละ 1 แผน และแยกสงเจาหนาท่ีรับลงทะเบียนจํานวน 1 แผน) 
 4.7.6 หลักฐานแสดงการซ้ือขายหรือจางผลิต 
 4.7.7 รูปภาพประกอบ (จํานวน 1 แผน ไมเกิน 2 รูป) 
 4.7.8 บันทึกขอมูล (ขอ 4.7.1 ถึง 4.7.7) ลงแผน CD หรือ DVD ( เปนไฟล  * .doc  
และ *.pdf) พรอมระบุชื่อผลงานชื่อสถานศึกษาลงบนแผนใหชัดเจน จํานวน 3 แผน และบรรจุลงในซองติดไวท่ีดานใน
ปกหลังของเอกสาร ท้ัง 2 เลม ๆ ละ 1 แผน สวนอีก 1 แผนและแบบคุณลักษณะฯ นําสงเจาหนาท่ีรับลงทะเบียน  
  

5.  หล ักเกณฑ การพ ิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ 
  5.1  ผลงานสิ ่งประดิษฐฯที่ส งเขาประกวดจะตองมีค ุณสมบัต ิครบถวนตามขอกําหนดทั่วไป  
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท ี่ 1 ท ุกประการ จ ึงจะเขารวมการประกวดได 
  5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน 
(www.thaiinvention.net) หากไมลงทะเบียนจะไมไดรับสิทธิ์เขารวมการประกวด 
  5.3  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดจะตองลงทะเบียน และติดตั้งผลงานตามวัน และเวลา 
ท่ีกําหนดหากไมลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาท่ีกําหนด ไมอนุญาตใหเขารวมการประกวดแตอนุญาต 
ใหจัดแสดงผลงานได 
  5.4  การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขาประกวดสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทานั้น และตองแจงลวงหนากอนการประกวดไมนอยกวา 7 วัน  
สวนการประกวดในระดับภาคและระดับชาติ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
  5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดหากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลียนแบบ
หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธิ์การเขาประกวด และตองไมเคยผานการประกวดส่ิงประดิษฐ 
ของคนรุนใหม ระดับชาติ มากอน หรือนําผลงานส่ิงประดิษฐเดิมท่ีเคยไดรับรางวัลมาสงเขาประกวดใหม 
โดยเปล่ียนประเภท 
 5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงประกวดและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังวามี
การลอกเลียนผลงานหรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัลและเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปข้ึนมาแทน 
 5.7  ผลงานสิ่ งประดิษฐฯ ท่ี มีการ ซ้ือขายในทองตลาด แลวนํามาปรับปรุงหรือดัดแปลง 
เพียงเล็กนอยเพ่ือสงเขาประกวดจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
 5.8  กรณีท่ีเปนการนําสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายมาพัฒนาตอยอดตองสามารถแสดงใหเห็นวา
ไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตร 
หรือสิทธิบัตรของผูอ่ืน 
  5.9  กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหคณะกรรมการกลางเปนผูตัดสิน ชี้ขาด ท้ังนี้ภายใต
ขอกําหนดกติกาและเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ 
ของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2562 ปพุทธศักราช 2562 - 2563   

/6.  เอกสารประกอบ... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  (3) 

 
6.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯและแบบรายงานการว ิจ ัย 

  ใหจัดสงเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัยในวันลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด จํานวน 2 เลม ภายในเลมประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 
  ส วนท ี่ 1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2562 ปพุทธศักราช 2562 - 2563 (แบบ ว-สอศ-2) 
  สวนท่ี 2  แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทท่ี 1 – บทท่ี 5 ไมเกินจํานวน 20 หนา 
โดยไมรวมปกบทคัดยอ กิตติกรรมประกาศสารบัญบรรณานุกรมและภาคผนวก (หากเกินจํานวน 20 หนา
คณะกรรมการจะไมรับการพิจารณา) 
  ส วนท ี่ 3  ภาคผนวกประกอบดวย 
 3.1  คูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 3.2  แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชงานจริง ตามแบบท่ีสํานักงาคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด 
 3.3  แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ตามแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 
 3.4  หลักฐานแสดงการซ้ือขายหรือจางผลิต 
 3.5  รูปภาพประกอบ (จํานวน 1 แผน ไมเกิน 2 รูป) 
  สวนท่ี 4  แผน CD หรือ DVD ท่ีมีขอมูลท้ังหมดในรูปแบบไฟลนามสกุล *.doc และ *.pdf  ติดอยู
บริเวณปกหลัง ดานใน จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละจํานวน 1 แผน และ แยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 
 

7.  การพิมพแบบเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัย 
  7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
  7.2  ขนาดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนาด 16 point และห ัวข อขนาด 18 point 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8.  หลักเกณฑ… 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  (4) 

 
8.  หลักเกณฑการพิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ ประเภทท่ี 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
/5.  การเลือกใช… 

  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประด ิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ (แบบ ว-สอศ-2)  (3 คะแนน) 

ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด  3 2 1 0 

1.2  แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3 )  (6 คะแนน) 

1.2.1 รูปแบบการวิจัยท่ีถูกตอง  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

1.2.2  ความสมบูรณของเนื้อหา  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

1.3  คูมือประกอบการใชงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (3 คะแนน) 

1.3.1 ชัดเจนถูกตอง/รายละเอียดภาคภาษาไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

1.3.2 ชัดเจนถูกตอง/รายละเอียดภาคภาษาอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

1.4  แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (1.5 คะแนน) 

ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด 1.5 1 0.5 0 

1.5  CD/DVD  บันทึกขอมูลตามขอกําหนดในขอ 6  (1.5 คะแนน) 

ความครบถวนสมบูรณของขอมูล 1.5 1 0.5 0 

2.  ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 25 คะแนน) 

2.1  ประดิษฐหรือพัฒนาข้ึนใหม  (10 คะแนน)  10 8 6 4 

2.2  สามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงค  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

2.3  สามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชยและหรืออุตสาหกรรมได  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

3.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

3.1  การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

3.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาษาไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

3.3  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

3.4  การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาคภาษาอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

3.5  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

3.6  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

4.  ความเหมาะสมดานลักษณะรูปแบบของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 20 คะแนน ) 

4.1  เทคนิคการออกแบบและระบบการทํางาน  (6 คะแนน) 6 5 4 3 

4.2  รูปแบบความเหมาะสม  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

4.3  ความปลอดภัย  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

4.4  ผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (5 คะแนน) 5 4 3 2 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  (5) 

 

 
9.  ข อพ ิจารณาการให คะแนนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ประเภทท ี่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 
 

/1.2  แบบรายงาน… 
  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประด ิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

5.  การเลือกใชวัสดุในการผลิตผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

5.1  วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

5.2  คุณภาพของวัสดุ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

6.  คุณคาของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 20 คะแนน) 

6.1  ประโยชนการใชงาน  (10 คะแนน) 
 
 
 

10 8 6 4 

6.2  ประสิทธิภาพ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

6.3  ประสิทธิผลตอการลงทุน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

รวม 100  คะแนน 

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประด ิษฐฯ และคูม ือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยส ิ่งประดิษฐฯ 
 ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/
 รายละเอียด ตามแบบ ว-สอศ-2 
 (3 คะแนน) 
 
 

ดีมาก = (3) 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ  

 มีความสมบูรณครบถวนท้ังในดานเนื้อหา 
ภาพประกอบมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ  

 ในการพิมพการจัดทําปกการจัดทํารูปเลม 
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (2) 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ  

 มีความสมบูรณครบถวนท้ังในดานเนื้อหา 
ภาพประกอบแตไมมีความประณีตถูกตองของรปูแบบ 

 ในการพิมพการจัดทําปก การจัดทํารูปเลมเหมาะสม 
 ท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯท้ัง 26 ขอ  

 ไมครบถวนท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบ 
 ไมมีความประณีตถูกตองของรปูแบบ 
 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม 

ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ 
 ไมถูกตองตามแบบท่ีกําหนด 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  (6) 

 

 
          

 
 
 
 

/1.3  คูมือประกอบ… 
  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.2  แบบรายงานการวิจัย 
 ตามแบบ  ว-สอศ-3  (6 คะแนน) 
 1.2.1  รูปแบบการว ิจ ัยท่ีถ ูกตอง 
 (3 คะแนน) 

ด ีมาก = (3) 

 รูปแบบรายงานการวิจัย ท้ัง 5 บท  
 มีความสมบูรณครบถวนท้ังในดานเนื้อหา 

ภาพประกอบมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ 
 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม 
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (2) 

 รูปแบบรายงานการวิจัย ท้ัง 5 บท  
 มีความสมบูรณครบถวนท้ังในดานเนื้อหา 

ภาพประกอบแตไมมีความประณีตถูกตอง 
 ของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปกการจัดทํารูปเลม 

เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 

 รูปแบบรายงานการวิจัย ท้ัง 5 บท 
 ไมครบถวนท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบ 
 ไมมีความประณีตถูกตองของรปูแบบ 
 ในการพิมพ การจัดทําปกการจัดทํารูปเลม 

ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
 รูปแบบรายงานการวิจัย ท้ัง 5 บท 

ไมมีความถูกตอง ไมเหมาะสม 
ท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

 1.2.2  ความสมบูรณของเนื้อหา 
 (3 คะแนน) ด ีมาก =(3) 

 เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท  
 มีความสมบูรณครบถวนตามหลักวิชาการเหมาะสม 
 ท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (2) 

 เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท  
 มีความสมบูรณครบถวนตามหลักวิชาการ 
 แตมีขอบกพรองบางสวน 
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 
 เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท 
 มีขอบกพรองมาก 
 ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
 เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท 
 ไมมีความถูกตอง 
 ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  (7) 

 

 
 

 
/1.5  CD/DVD บันทึก... 

  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
1.3  คูมือประกอบการใชงานฯ/ 
 ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/ 
 รายละเอียด 
 1.3.1  ภาคภาษาไทย 
 (1.5 คะแนน) 

ด ีมาก = (1.5) 
มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะการติดตั้งการใชงาน 
ขอควรระวังการบํารุงรักษา และท่ีอยูของผูผลิต 
ท่ีสามารถต ิดต อได ถ ูกต องครบถ วน 

ดี = (1) 

มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะการติดตั้ง 
การใชงาน ขอควรระวังการบํารุงรักษา 
และท่ีอยูของผูผลิตท ี่สามารถต ิดต อได ถ ูกต อง 
แต ม ีข อผ ิดพลาดเล ็กน อย 

พอใช = (0.5) 

มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะการติดตั้ง 
การใชงานขอควรระวังการบํารุงรักษา 
และท่ีอยูของผูผลิตท ี่สามารถต ดิต อได ถ ูกต อง 
แต ม ีข อผ ิดพลาดค อนข างมาก 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดตั้ง 
การใชงาน ขอควรระวังการบํารุงรักษาและท่ีอยู 
ของผ ูผล ิตท ี่สามารถต ิดต อได ไม ถ ูกต องไม ครบถ วน 

 1.3.2  ภาคภาษาอังกฤษ 
 (1.5 คะแนน) ด ีมาก = (1.5) 

มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะการติดตั้งการใชงาน  
ขอควรระวังการบํารุงรักษาและท่ีอยูของผูผลิต 
ท่ีสามารถต ิดต อได ถ ูกต องครบถ วน 

ดี = (1) 
มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะการติดตั้งการใชงาน  
ขอควรระวังการบํารุงรักษา และท่ีอยูของผูผลิต 
ท ี่สามารถต ิดต อได ถ ูกต อง แต ม ีข อผ ิดพลาดเล ็กน อย 

พอใช = (0.5) 
มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะการติดตั้งการใชงาน 
ขอควรระวังการบํารุงรักษา และท่ีอยูของผูผลิต 
ท ี่สามารถติดตอไดถูกตอง แตมีขอผิดพลาดคอนขางมาก 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมีรายละเอียดดานคุณลักษณะการติดตั้ง 
การใชงาน ขอควรระวังการบํารุงรักษาและท่ีอยู 
ของผ ูผล ิตท ี่สามารถต ิดต อได ไม ถ ูกต องไม ครบถ วน 

1.4  แบบคุณลักษณะ 
 ของผลงานสิง่ประดิษฐฯ 
 (1.5 คะแนน) 

ด ีมาก = (1.5) 
 ขอมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณครบถวน 
 ตามแบบคุณลักษณะฯ เหมาะสมท่ีจะเก็บไว 
 เปนเอกสารอางอิงได  

ดี = (1) 
 ขอมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ 

ตามแบบคุณลักษณะฯ แตมีขอบกพรองบางสวน
เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (0.5) 
 ขอมูลและรายละเอียด ไมสมบูรณครบถวน 
 ตามแบบคุณลักษณะฯ มีขอบกพรองมาก 

ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
 ขอมูลและรายละเอียดไมมีความถูกตอง 
 ตามแบบคุณลักษณะฯ 

ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  (8) 

 

 

2.  ข อก ําหนด/ค ุณสมบ ัต ิของผลงานส ิ่งประด ิษฐฯ  (รวม 25 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.1  ประด ิษฐ หร ือพ ฒันาข ึ้นใหม 
 (10 คะแนน) 

ด ีมาก = (10) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีคิดคนข้ึนใหม 
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ดี = (8) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม 
และมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางชัดเจน 

พอใช = (6) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม 
แตไมมีผลตอประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง = (4) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีไมไดประดิษฐ  
หรือพัฒนาข้ึนใหม 

2.2  สามารถทํางานได 
 ตรงตามวัตถุประสงค 
 (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5) ทํางานไดดแีละสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 

ดี = (4) 
ทํางานไดดีและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 
แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช = (3) 
ทํางานไดดีและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง = (2) ทํางานไมไดตรงตามวัตถุประสงค 
2.3  สามารถพ ัฒนาส ูเชิงพาณิชย 
 และหรืออุตสาหกรรม ได 
 (10 คะแนน) ด ีมาก = (10) 

สามารถแสดงหลักฐานการนาํผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ไปพัฒนาตอยอดและพัฒนากระบวนการผลิต 
สูเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรมในปจจุบัน 
โดยมีเอกสาร ยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
และเอกสารเจรจาสั่งซ้ือหรือสั่งผลิต 

ดี = (8) 

สามารถแสดงหลักฐานการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ไปพัฒนาตอยอดและพัฒนากระบวนการผลิต 
สูเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรมในปจจุบัน  
โดยมีเอกสารยื่นขอ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
หรือเอกสารเจรจาสั่งซ้ือหรือสั่งผลิต 

พอใช = (6) 

มีแนวโนมท่ีจะนําสิ่งประดิษฐฯ ไปพัฒนาตอยอด 
และพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย 
หรืออุตสาหกรรมในปจจุบันอยางชัดเจน  
เชน มีแผนธุรกิจหรือแผนการตลาด 

ปรับปรุง = (4) 
มีแนวโนมจะนําไปพัฒนาตอยอดและพัฒนา
กระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม 
ในปจจุบันแตไมมีเอกสารหลักฐานแสดงท่ีชัดเจน 

 

 

/3.  การน ําเสนอ… 
  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
1.5  CD/DVD บ ันท ึกข อม ูล 
 ตามข อกําหนดในข อ 6 
 ความครบถวนสมบูรณของขอมูล 
 (1.5 คะแนน) 

ด ีมาก = (1.5) ม ีข อม ูลครบถ วนท้ัง 4 สวน  
ด ี= (1) ม ีข อม ูลครบถวนเพียง 3 สวน 
พอใช = (0.5) ม ีข อม ูลครบถวนเพียง 2 สวน 
ปรับปรุง = (0) มีขอมูลครบถวนนอยกวา 2 สวน 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  (9) 

 

3.  การน ําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.1  ความพร อมในการน ําเสนอ 
 ผลงานและการสาธ ิตภาษาไทย 
 (1.5 คะแนน) 

ด ีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน  
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 
อยางครบถวนและเหมาะสม 

ด ี = (1) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  
แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (0.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน  
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง = (0)  ไมมีความพรอมในการนาํเสนอผลงาน 
3.2  บุคลิกภาพของผูนาํเสนอผลงาน  
 ภาษาไทย 
 (1.5คะแนน) 

ด ีมาก = (1.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ด ี = (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรุง = (0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 

3.3  ความชัดเจนในการน ําเสนอผลงาน 
 ภาษาไทย 
 (2 คะแนน) ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง ผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐดานประโยชนใชสอย
ดานประสิทธิภาพและวิธีการทํางานของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตองท้ัง 4 ดาน 

ด ี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง ผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ และเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐดานประโยชนใชสอย 
ดานประสิทธิภาพและวิธีการทํางานของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตอง 3 ดาน 

พอใช = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง ผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพ่ือใหเกิดความเขาใจ และเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐดานประโยชนใชสอย 
ดานประสิทธิภาพและวิธีการทํางานของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตอง  2  ดาน 

ปรับปรุง = (0)  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได 
/3.4  ความพร อม… 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.4  ความพร อมในการน ําเสนอ 
 ผลงานและการสาธ ิตภาษาอังกฤษ 
 (1.5 คะแนน) 

ด ีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิต 
ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 
อยางครบถวนและเหมาะสม 

ด ี = (1) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
 ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิต 
 ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 
 แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (0.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
 ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิต 
 ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 
 แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง = (0)  ไมมีความพรอมในการนาํเสนอผลงาน 
3.5  บุคลิกภาพของผูนาํเสนอผลงาน  
 ภาษาอังกฤษ 
 (1.5 คะแนน) 

ด ีมาก = (1.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ด ี = (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

 ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช =(0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

 ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรุง = (0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

 ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 
3.6   ความชัดเจนในการน ําเสนอผลงาน 
 ภาษาอังกฤษ 
 (2 คะแนน) ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐดานประโยชน 
ใชสอย ดานประสิทธิภาพและวิธีการทํางาน 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตองท้ัง 4 ดาน 

 

ดี= (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐดานประโยชน 
ใชสอย ดานประสิทธิภาพและวิธีการทํางาน 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตอง 3 ดาน 

 

พอใช = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐดานประโยชน 
ใชสอย ดานประสิทธิภาพและวิธีการทํางาน 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตอง 2 ดาน 

 ปรับปรุง = (0) ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได 
 

/4. ความเหมาะสม… 
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4. ความเหมาะสมในดานลักษณะรูปแบบของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 20 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
4.1  เทคน ิคการออกแบบและระบบ 
 การท ํางาน  (6คะแนน) ดีมาก = (6) 

การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ และระบบการทํางาน 
ไมยุงยากซับซอน 

ดี = (5) 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ แตระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

พอใช = (4) 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการบางสวน  
และระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

ปรับปรุง = (3) 
การออกแบบและระบบการทํางาน 
ไมเปนไปตามหลักวิชาการ และระบบการทํางาน
ยุงยากซับซอน 

4.2  ร ูปแบบความเหมาะสม 

 (5คะแนน) 
ดีมาก = (5) 

รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน ครบท้ัง  3  ดาน 

ดี = (4) 
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน เหมาะสม  2  ดาน 

พอใช = (3) 
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน เหมาะสม  1  ดาน 

ปรับปรุง = (2) 
รูปราง ขนาด น้ําหนัก ไมเหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน  

4.3  ความปลอดภ ัย 
 (4 คะแนน) ด ีมาก = (4) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 

ด ี = (3) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน  
แตตองแกไขเพ่ิมเติม 

พอใช = (2) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน  
อยางใดอยางหนึ่งแตไมสมบูรณ 

ปร ับปร ุง = (1) 
การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไมมีความ
ปลอดภัยในการใชงาน และไมมีระบบปองกัน
อันตราย ตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 

 
 
 
 

/4.4  ผลกระทบ... 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

4.4  ผลกระทบตอธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดลอม 

 (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5) ไมมีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

ด ี= (4) มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมนอย 

พอใช = (3) 
มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ปานกลาง 

ปรับปรุง = (2) มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมาก 
 

5. การเลือกใชวัสดใุนการผลิตผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

5.1  วัสดุเหมาะสมกับผลงาสิ่งประดิษฐ  
 (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5) 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย 
กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ ครบท้ัง 3 ดาน 

ดี = (4) 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย 
กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพียง 2 ดาน 

พอใช = (3) 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย 
กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพียง 1 ดาน 

ปรับปรุง = (2) ใชวัสดไุมเหมาะสม ไมประหยัด ไมปลอดภัย 

5.2  ค ุณภาพของวสัด ุ
 (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5) 
คุณภาพของวัสดุท่ีใชมีความคงทนแข็งแรง 
เหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ดี = (4) 
คุณภาพของวัสดุท่ีใชมีความคงทนแข็งแรง 
สูงเกินความจําเปนกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

พอใช = (3) 
ค ุณภาพของว ัสด ุท ี่ใช ม ีความคงทนแข็งแรง 
นอยกวาท่ีควรจะใชกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ปรับปรุง = (2) 
คุณภาพของวัสดุมีความคงทนแข็งแรง 
ไมเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6.  คุณคาของ… 
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6. ค ุณค าของผลงานส ิ่งประด ิษฐฯ  (รวม 20 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

6.1  ประโยชน การใช งาน 
 (10 คะแนน) 

ด ีมาก = (10) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีประโยชนและสามารถ  
ใชงานไดจริง ตามวัตถุประสงคทุกประการ มีหลักฐาน
การนําไปใชงานกับบุคคลท่ัวไปท่ีทดลองใช  
ไมนอยกวา 3 คน หรือ หนวยงาน/ชุมชน  
ท่ีนําไปทดสอบ/ทดลองใช/ตรวจสอบมาตรฐาน  
3 หนวยงาน ตามเอกสารแบบรับรองการนําผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ไปใชงานจริง และภาพประกอบ 

ดี = (8) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีประโยชนและสามารถ  
ใชงานไดจริง ตามวัตถุประสงคทุกประการ มีหลักฐาน
การนําไปใชงานกับบุคคลทั่วไป ที่ทดลองใช  
ไมนอยกวา 2 คน หรือ หนวยงาน/ชุมชน  
ท่ีนําไปทดสอบ/ทดลองใช/ตรวจสอบมาตรฐาน  
2 หนวยงาน ตามเอกสารแบบรับรอง การนําผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ไปใชงานจริง และภาพประกอบ 

พอใช = (6) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีประโยชนและสามารถ  

ใชงานไดจริง ตามวัตถุประสงคมีหลักฐาน  

การนําไปใชงานกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช  

ไมนอยกวา 1 คน หรือ หนวยงาน/ชุมชน  

ท่ีนําไปทดสอบ/ทดลองใช/ตรวจสอบมาตรฐาน  

1 หนวยงาน ตามเอกสารแบบรับรองการนําผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ไปใชงานจริงและภาพประกอบ 

ปรับปรุง = (4) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีประโยชนและสามารถ  
ใชงานไดจริง ตามวัตถุประสงค แตเอกสาร  
แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไปใชงานจริงและภาพประกอบไมสมบูรณ 

6.2   ประส ิทธ ิภาพ   
 (5 คะแนน) ด ีมาก= (5) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพครบตามท่ีกําหนดไว 
ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ด ี= (4) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพครบตามท่ีกําหนดไว 
ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช= (3) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดไมครบ 
ตามท่ีกําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯและมีขอบกพรอง 

ปร ับปร งุ= (2) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไมไดตามท่ีกําหนดไว 
ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ 

/6.3  ประสิทธิผล... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  (14) 

 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

6.3  ประสิทธิผลตอการลงทุน 
 (5คะแนน) 

ด ีมาก = (5) 
เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ท่ีสามารถก อให เก ิดผลงาน 
ท ี่ค ุมค าต อการลงท ุนในระดับสูง 

ด ี = (4) 
เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ท่ีสามารถก อให เก ิดผลงาน 
ท ี่ค ุมค าต อการลงท ุนในระดับปานกลาง 

พอใช = (3) 
เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ท่ีสามารถก อให เก ิดผลงาน 
ท ี่ค ุมค าต อการลงท ุนในระดับนอย 

ปร ับปร งุ = (2) 
เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ท่ีไมสามารถก อให เก ิด
ผลงานท ี่ค ุมค าต อการลงท ุน 

 

 

หมายเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงานเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนขอ 6. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
วามีคะแนนตางกันหรือไม  โดยพิจารณาตามลําดับจุดท่ีใหคะแนนมากไปหานอย 

 

10.  แนวทางการปฏิบัติ  ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ปพุทธศักราช 2562 – 2563 
 
 
 
 

(นายสําเริง  สุขสวัสดิ)์ 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 

ประธานคณะกรรมการจัดทําขอกําหนด กติกา 
และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(นายชัยมงคล  เสนาส)ุ 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดทําขอกําหนด กติกา 
และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 

 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ  (1) 

 

ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน “สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2562 

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

ประเภทที ่2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 
 

1.  คําจํากัดความ 
  เปนเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกล ท่ีประดิษฐข้ึนเพ่ือใชสงเสริม  สนับสนุน ในการประกอบอาชีพ  
ดานตาง ๆ เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สามารถทํางานได อยางมีประสิทธิภาพ  
และไมใชเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีใชในการประกอบอาชีพ 
  เครื่องจักรกล หมายถึงชิ้นสวนท่ีประกอบข้ึนจากสวนหนึ่ง หรือสวนตาง ๆ หลายสวน ซ่ึงถูกสราง
ข้ึนมาเพ่ือทําใหบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะเจาะจงอยางหนึ่ง เครื่องจักรกลจะตองมีพลังขับเคลื่อน เชน พลังงานเชิงกล 
ความรอน เคมี หรือไฟฟา เปนตน 
  เครื่องมือกล หมายถึง เครื่องมือท่ีทํางานโดยอาศัยพลังงานขับเคลื่อน เชน ไฟฟา เครื่องยนต  
หรือตนกําลังอ่ืน ๆ 
 

2.  เจตนารมณ 
  เพ่ือการประกอบอาชีพ โดยมีจุดมุงหมายใหนักประดิษฐ จัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ ท่ีสามารถนําไปใช
ประกอบอาชีพดานตาง ๆ กอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจสามารถลดตนทุนการผลิต เชน อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เปนตน  
 

3.  วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือสนองยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอาชีวศึกษาของชาติ 
  3.2  เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา 
  3.3  เพ่ือสนับสนุนการนําไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
  3.4  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 
  3.5  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและทักษะในกระบวนการประดิษฐคิดคนพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพ 
  3.6  เ พ่ือสงเสริมสนับสนุนการนําผลงานสิ่ งประดิษฐฯ ไปใชประโยชนในชุมชน ทองถ่ิน  
หรือสถานประกอบการในการประกอบอาชีพ  
  3.7  เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

4.  ขอกําหนดท่ัวไป 
  4.1  เปนเครื่องจักรกล  ท่ีประดิษฐข้ึนใหมหรือพัฒนาข้ึนเพ่ือใชสงเสริม  สนับสนุน  ในการประกอบ
อาชีพดานตาง ๆ เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรมเหมาะสมกับการใชงาน 
มีความปลอดภัย มีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมเกินมาตรฐาน และตองไมเคยผานการประกวด
ส่ิงประดิษฐของคนรุ น ใหม  ระดับชาติ  มากอน หรือนํ าผลงาน ส่ิงประดิษฐ เดิม ท่ี เคยได รับราง วัล 
มาสงเขาประกวดใหมโดยเปล่ียนประเภท 
 

/4.2  เปนผลงาน... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ  (2) 

 
  4.2  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสามารถนําโปรแกรมประยุกต (Application) เปนสวนหนึ่งในการ
ทํางานหรือไมก็ได 
  4.3  กรณีท่ีเปนการนําสินคา หรือผลิตภัณฑ ท่ีมีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดงใหเห็น
วาไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตร  
หรือสิทธิบัตรของผูอ่ืน 
  4.4  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเกิดจากการบูรณาการ การเรียน การสอน ท่ีสามารถสาธิตหรือ
ทดลองการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิตหรือทดลองการใชงานใหเห็นไดอยางชัดเจน 
  4.5  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขารวมการประกวดประเภทท่ี 2 จากสถานศึกษาเดียวกัน  
ตองไม ซํ้ากับผลงานสิ่ งประดิษฐฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอ่ืน ๆ อาทิเชน ชื่อรูปราง คุณลักษณะ 
และกระบวนการทํางาน ฯลฯ 
  4.6  ใหจัดทําเอกสารประกอบการประกวด จํานวน 2 เลม ในแตละเลมประกอบดวยเอกสาร 
ขอ 4.6.1 ถึง 4.6.8 และจัดเรียงเอกสารตามลําดับดังนี้ 
 4.6.1 แบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2) 
  4.6.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3)  
 4.6.3 คูมือประกอบการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 4.6.4 แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไปใชงานจริง 
 4.6.5 แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ใหจัดทําจํานวน 3 แผน (รวมอยูในเลม  
เลมละ 1 แผน และแยกสงเจาหนาท่ีรับลงทะเบียนจํานวน 1 แผน) 
 4.6.6 หลักฐานแสดงการซ้ือขายหรือจางผลิต 
 4.6.7 รูปภาพประกอบ (จํานวน1แผน ไมเกิน 2รูป) 
 4.6.8 บันทึกขอมูล (ขอ 4.6.1 ถึง 4.6.7) ลงแผน CD หรือ DVD (เปนไฟล *.doc และ *.pdf) 
พรอมระบุชื่อผลงานชื่อสถานศึกษาลงบนแผนใหชัดเจน จํานวน 3 แผน และบรรจุลงในซองติดไวท่ีดานในปกหลัง 
ของเอกสาร ท้ัง 2 เลม ๆ ละ 1 แผน สวนอีก 1 แผนและแบบคุณลักษณะฯ นําสงเจาหนาท่ีรับลงทะเบียน  
  4.7  เปนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส.ในรูปแบบการศึกษาในระบบและการศึกษา 
ระบบทวิภาคี ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนไมเกิน 10 คน 
และท่ีปรึกษาจํานวนไมเกิน 5 คน 
  4.8  ในการประกวดระดับชาติใหมีแผนปายไวนิล โปสเตอร แสดงรายละเอียดการนําเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เปนภาษาอังกฤษขนาด 1.50 X 1.80 ม. 
 

5.  หลักเกณฑการพิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ 
  5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดท่ัวไป 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 2 ทุกประการ จึงจะเขารวมการประกวดได  
  5.2  ผลงานสิ่ งประดิษฐฯ  ท่ีส ง เข าประกวดจะตองลงทะเบี ยนในฐานขอ มูลออนไลน 
(http://thaiinvention.net) และติดต้ังผลงานตามวันและเวลาท่ีกําหนดหากไมลงทะเบียนและติดตั้งตามวัน 
และเวลาท่ีกําหนดไมอนุญาตใหเขารวมการประกวดแตอนุญาตใหจัดแสดงผลงานได 
  5.3  การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขาประกวดสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทานั้น และตองแจงลวงหนากอนการประกวดไมนอยกวา 7 วัน 
สวนการประกวดในระดับภาคและระดับชาติ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
 

/5.4  ผลงานสิ่งประดิษฐ... 
  

http://thaiinvention.net/
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  5.4  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลียนแบบ
หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
  5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงประกวดและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลัง 
วามีการลอกเลียนผลงาน หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลําดับรางวัลถัดไป
ข้ึนมาแทน  
  5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีมีการซ้ือขายในทองตลาด แลวนํามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กนอย 
เพ่ือสงเขาประกวดจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
  5.7  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ตองสอดคลองกับประเภทวิชาท่ีเรียนของผูประดิษฐ หรืออาจมีการ 
บูรณาการขามประเภทวิชา หรือขามสถานศึกษา โดยมีครูนักเรียนนักศึกษาตางสถานศึกษารวมกันประดิษฐคิดคน 
  5.8  กรณีท่ีเปนการนําสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดงใหเห็น
วาไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตร 
หรือสิทธิบัตรของผูอ่ืน 
  5.9  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 2 ตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน  
กอนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์ไดรับงบประมาณจากสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาและไดรับการรับรองผลการ
ประกวดฯ ในกรณีไมลงทะเบียนในฐานขอมูลออนไลน หากไดรับรางวัลจากการประกวดจะถูกถอดถอนรางวัล 
และเลื่อนลําดับถัดไปข้ึนมาแทน 
  5.10 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเคยผานการประกวดในระดับภาคทุกประเภทมาแลว และยังไมไดรับ
การพัฒนาปรับปรุง หามนํามาประกวดซํ้า 
  5.11  กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูชี้ขาด 
 

6.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯและแบบรายงานการวิจัย  
  ใหจัดสงเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัยในวันลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลา ท่ีคณะกรรมการกําหนด จํานวน 2 เลม ภายในเลมประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 
  สวนท่ี 1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2562 ปพุทธศักราช 2562 – 2563 (แบบ ว-สอศ-2)  
  สวนท่ี 2  แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ไมเกิน 20 หนา 
  สวนท่ี 3  ภาคผนวก ประกอบดวย 
 3.1  คูมือการใชงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 3.2  แบบรับรองการนําผลสิ่งประดิษฐไปใชงานจริง ประจําปการศึกษา 2562 
 3.3  แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
 3.4  หลักฐานการซ้ือขายเชิงพาณิชยและอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
 3.5  รูปภาพประกอบ (จํานวน1แผน ไมเกิน 2รูป)  
  สวนท่ี 4  แผน CD หรือ DVD ท่ีมีขอมูลท้ังหมด ในรูปแบบไฟลนามสกุล *.doc และ *.pdf ติดอยู
บริเวณปกหลังดานใน จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 

7.  การพิมพแบบเสนอผลงานส่ิงประดิษฐและแบบรายงานการวิจัย 
  7.1  รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
  7.2  ขนาดตัวอักษรแบบปกติขนาด 16 point และหัวขอขนาด 18 point 

/8. หลักเกณฑ... 
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8.  หลักเกณฑการพิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ ประเภทท่ี 2 ดานการประกอบอาชีพ 

 
/5.  การเลือกใช... 

  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ (แบบ ว-สอศ-2)  (3คะแนน) 

ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด  3 2 1 0 

1.2  แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3)  (9 คะแนน)  

1.2.1 การเขียนบทนํา  (2 คะแนน)  2 1.5 1 0.5 

1.2.2 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 

1.2.3 วิธีดําเนินการวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

1.2.4 ผลการวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

1.2.5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

1.3  คูมือประกอบการใชงานและแบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (1 คะแนน) 

ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด  1 0.5 0 0 

1.4  CD/DVD บันทึกขอมูลตามขอกําหนดในขอ 6  (2 คะแนน) 

ความครบถวนสมบูรณของขอมูล  2 1.5 1 0.5 

2.  ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 20 คะแนน) 

2.1  ประดิษฐหรือพัฒนาข้ึนใหม  (10 คะแนน)  10 8 6 4 

2.2  สามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงค  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

2.3  หลักฐานการซ้ือขายเชิงพาณิชย  (5 คะแนน)  5 4 3 2 

3.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1  การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

3.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาษาไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

3.3  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

3.4  การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาคภาษาอังกฤษ  (1.5 คะแนน)  1.5 1 0.5 0 

3.5  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

3.6  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

4.  ความเหมาะสมของผลงานส่ิงประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 20 คะแนน ) 
     4.1  เทคนิคการออกแบบและระบบการทํางาน อัตโนมัติ 

หรือแบบอ่ืน ๆ  (10 คะแนน) 
10 8 6 4 

4.2  รูปแบบความเหมาะสม  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

4.3  ความปลอดภัย  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

4.4  ผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (2 คะแนน)  
 

2 1.5 1 0.5 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

5.  การเลือกใชวัสดุในการผลิตผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

5.1  วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

5.2  คุณภาพของวัสด ุ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

6.  คุณคาของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 25 คะแนน) 

6.1  ประโยชนการใชงาน  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

6.2  ประสิทธิภาพการทําแบบอัตโนมัติหรืออ่ืน ๆ  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

6.3  ประสิทธิผลตอการลงทุน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

รวม 100  คะแนน 

        
9.  ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ประเภทท่ี 2 ดานการประกอบอาชีพ 
 

 
 

/1.2  แบบรายงาน... 
  

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1  แบบเสนอโครงการวจิัยสิ่งประดิษฐฯ 
ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/ 
รายละเอียด (แบบ ว-สอศ-2)   
(3 คะแนน) 

ดีมาก = (3) 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ  

 มีความสมบูรณครบถวนท้ังในดานเนื้อหา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตองของรูปแบบ 

 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (2) 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ  

 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 
ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ
ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม 

 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ  

 ไมครบถวนท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบ 
 ไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ 
 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  

ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
 ไมนําสงแบบแสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ  
 ท้ัง  26  ขอ 
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/1.2.4  ผลการวิจัย... 

  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.2  แบบรายงานการวิจัย  
(แบบ ว-สอศ-3)  ( 9 คะแนน) 
1.2.1  การเขียนบทนํา  (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับสภาพปญหา

ครบถวนถูกตอง 

ดี = (1.5) 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับสภาพปญหา

ถูกตองแตไมครบถวน 

พอใช = (1) 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับสภาพปญหา 
 ไมสอดคลองกัน 

ปรับปรุง = (0.5) 
 ไมมีความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 วัตถุประสงคและสภาพปญหา 
1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวของ  (1 คะแนน) ดีมาก = (1) 

มีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
มาประยุกตใช มีการนําแนวคิด หรือ งานวิจัยอ่ืน ๆ  
มาสนับสนุนการวิจัยถูกตองครบถวน 

ดี = (0.5) 
มีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
มาประยุกตใช มีการนําแนวคิด หรือ งานวิจัยอ่ืน ๆ  
มาสนับสนุนการวิจัยถูกตองแตไมครบถวน 

พอใช = (0) 
มีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
มาประยุกตใช มีการนําแนวคิด หรือ งานวิจัยอ่ืน ๆ  
มาสนับสนุนการวิจัยไมถูกตองไมครบถวน 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

  มาประยุกตใช ไมมีการนําแนวคิด หรือ งานวิจัยอ่ืน ๆ 
มาสนับสนุนการวิจัย 

1.2.3  วิธีดําเนินการวิจัย  
 (2 คะแนน) ดีมาก = (2) 

ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการท่ีใช 
ตอบปญหาการวิจัยถูกตองครบถวน 

ดี = (1.5) 
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการท่ีใชตอบปญหา
การวิจัยถูกตองครบถวน แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช = (1) 
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการท่ีใชตอบปญหา
การวิจัยถูกตองครบถวนแตมีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง = (0.5) 
ไมมีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการท่ีใช 
ตอบปญหาการวิจัยไมถูกตองไมครบถวน 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
1.2.4  ผลการวิจัย  (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 การวิจัยและมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัยถูกตอง 
 และครบถวนตามระเบียบวิธีวิจัย 

ดี= (1.5) 
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 การวิจัยบางขอ และมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัย 
 ตามระเบียบวิธีวิจัยมีขอผิดพลาดนอย 

พอใช = (1) 
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 การวิจัยบางขอและมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัย 
 ตามระเบียบวิธีวิจัยมีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง = (0.5) 
 การวิเคราะหขอมูลไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 การวิจัยและไมมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัย 
 ตามระเบียบวิธีวิจัย 

1.2.5  สรุป อภิปรายผล และ  
ขอเสนอแนะ  (2 คะแนน) ดีมาก = (2) 

มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรงประเด็น
และมีขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน  
หรือ การพัฒนาตอยอดถูกตองครบถวน 

ดี = (1.5) 
มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรงประเด็น 
และมีขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน  
หรือการพัฒนาตอยอดถูกตองแตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช = (1) 
มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรงประเด็น 
และมีขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน  
หรือการพัฒนาตอยอดถูกตองแตมีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง = (0.5) 
ไมมีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
และไมตรงประเด็นไมมีขอเสนอแนะในการ 
นําไปใชประโยชน หรือ การพัฒนาตอยอด 

1.3  คูมือประกอบการใชงานฯ/ 
ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/ 
รายละเอียด  (1 คะแนน) 

ดีมาก = (1)  

มีรายละเอียดดานคุณลักษณะการติดตั้งการใชงาน 
ขอควรระวัง การบํารุงรักษา ท่ีอยูของผูผลิต 
ท่ีสามารถติดตอไดถูกตองและแบบคุณลักษณะฯ 
ถูกตองครบถวน 

ดี = (0.5) 

มีรายละเอียดดานคุณลักษณะการติดตั้งการใชงาน 
ขอควรระวัง การบํารุงรักษา ท่ีอยูของผูผลิต 
ท่ีสามารถติดตอไดถูกตองและแบบคุณลักษณะฯ  
แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 
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2.  ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 20 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.1  ประดิษฐ หรือพัฒนาข้ึนใหม 

(10 คะแนน) 
ดีมาก = (10)  

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีคิดคนข้ึนใหม 
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ดี = (8) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม 
และมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางชัดเจน 

พอใช = (6) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม 
แตมีผลตอประสิทธิภาพเพียงเล็กนอย 

ปรับปรุง = (4) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม 
แตไมมีผลตอประสิทธิภาพ 

2.2  สามารถทํางานไดตรงตาวัตถุประสงค 
(5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  ทํางานไดดแีละสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 

ดี = (4) 
ทํางานไดดี และสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 
แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช = (3) 
ทํางานไดดแีละสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง = (2) ทํางานไมไดตรงตามวัตถุประสงค 
2.3  หลักฐานการซ้ือขายเชิงพาณิชย 

(5 คะแนน) 
ดีมาก = (5) 

แสดงเอกสารหลักฐานการซ้ือขาย 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประกอบดวย สิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร ใบเสร็จรับเงินหรือสัญญา 
การซ้ือขาย และเบอรโทรศัพทของผูซ้ือ 

ดี = (4) 
แสดงเอกสารหลักฐานการแนะนําเพ่ิมเติม 
จากสิ่งประดิษฐเดิม แลวจะซ้ือสิ่งประดิษฐ 
หรือตนแบบสิ่งประดิษฐ 

 
/จุดใหคะแนน... 

  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

 

พอใช = (0) 

มีรายละเอียดดานคุณลักษณะการติดตั้ง การใชงาน 
ขอควรระวัง การบํารุงรักษา ท่ีอยูของผูผลิต 
ท่ีสามารถติดตอไดถูกตองและแบบคุณลักษณะฯ 
แตมีขอผิดพลาดคอนขางมาก 

ปรับปรุง = (0) 

ไมมีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดตั้ง 
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา 
ท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถติดตอไดถูกตอง 
และแบบคุณลักษณะฯไมถูกตองไมครบถวน 

1.4  CD/DVD บันทึกขอมูล  
ตามขอกําหนดในขอ 6  
ความครบถวนสมบูรณของขอมูล  
(2 คะแนน) 

ดีมาก = (2)  มีขอมูลครบถวนท้ัง 4 สวน 
ด ี= (1.5)  มีขอมูลครบถวนเพียง 3 สวน 

พอใช = (1)  มีขอมูลครบถวนเพียง 2 สวน 

ปรับปรุง = (0.5)  มีขอมูลครบถวนนอยกวา 2 สวน 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

 
พอใช = (3) 

แสดงเอกสารหลักฐานการใหโจทยและใหคําแนะนํา
ผูประดิษฐฯ ในการนําไปสรางสิ่งประดิษฐ 
เพ่ือการพัฒนาสูเชิงพาณิชย 

 
ปรับปรุง = (2) 

 แสดงเอกสารหลักฐานการใหโจทยในการสราง
สิ่งประดิษฐเพ่ือการพัฒนาสูเชิงพาณิชย 

 

3.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.1  ความพรอมในการนําเสนอผลงาน 
และการสาธิตภาษาไทย 
(1.5 คะแนน) 

ดีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  
อยางครบถวนและเหมาะสม 

ดี = (1) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 
แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (0.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง = (0)  ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 
3.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน  

ภาษาไทย  (1.5 คะแนน) 
ดีมาก = (1.5) 

การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ดี = (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรุง = (0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอไมเหมาะสม 

3.3  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน 
ภาษาไทย  (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน 
ใชสอย ดานประสิทธิภาพและดานวิธีการทํางาน 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตองท้ัง  4  ดาน 

 
 
 

/จุดใหคะแนน... 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
 

ดี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน 
ใชสอย ดานประสิทธิภาพและดานวิธีการทํางาน 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตอง  3  ดาน 

พอใช = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริงใน
ดานแนวความคิดการประดิษฐดานประโยชนใชสอย 
ดานประสิทธิภาพและดานวิธีการทํางานของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตอง  2  ดาน 

ปรับปรุง = (0)  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได 
3.4  ความพรอมในการนําเสนอผลงาน 

และการสาธิตภาษาอังกฤษ   
(1.5 คะแนน) 

ดีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  
อยางครบถวนและเหมาะสม 

ดี = (1) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  
แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (0.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง = (0) ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 
3.5  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน  

ภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน) 
ดีมาก = (1.5) 

การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ดี = (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรุง = (0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.6  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน 
ภาษาอังกฤษ (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน 
ใชสอย ดานประสิทธิภาพและดานวิธีการทํางานของ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตองท้ัง 4 ดาน 

ดี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน 
ใชสอย ดานประสิทธิภาพและดานวิธีการทํางานของ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตอง 3 ดาน 

พอใช = (1)  

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน 
ใชสอย ดานประสิทธิภาพและดานวิธีการทํางานของ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตอง 2 ดาน 

ปรับปรุง = (0)  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได 
 

4.  ความเหมาะสมของผลงานส่ิงประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 20 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.1  เทคนิคการออกแบบและระบบการ 
ทํางานอัตโนมัติหรือแบบอ่ืน ๆ 
(10 คะแนน) 

ดีมาก = (10)  
การออกแบบและระบบการทํางานอัตโนมัต ิ 
ไดถูกตองตามหลักวิชาการ  

ดี = (8)  
การออกแบบและระบบการทํางานก่ึงอัตโนมัติ  
ไดถูกตองตามหลักวิชาการ  

พอใช = (6)  
การออกแบบและระบบการทํางานแบบอ่ืน ๆ  
ไดถูกตองตามหลักวิชาการ  

ปรับปรุง = (4) 
การออกแบบและระบบการทํางาน 
ไมเปนไปตามหลักวิชาการ  

4.2  รูปแบบความเหมาะสม  (4 คะแนน) ดีมาก = (4)  
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับลักษณะ 
ของผลงานครบท้ัง 3 ดาน 

ดี = (3)  
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับลักษณะ 
ของผลงานเหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (2)  
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับลักษณะ 
ของผลงานเหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรุง = (1) 
รูปราง ขนาด น้ําหนักไมเหมาะสมกับลักษณะ 
ของผลงาน  
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.3  ความปลอดภัย  (4 คะแนน) 
ดีมาก = (4) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 

ดี = (3) 
การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีความปลอดภัย
ในการใชงานและมีระบบปองกันอันตรายตอผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน แตตองแกไขเพ่ิมเติม 

พอใช = (2) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
และผูใชงานอยางใดอยางหนึ่งแตไมสมบูรณ 

ปรับปรุง = (1) 
การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไมมีความ
ปลอดภัยในการใชงานและไมมีระบบปองกัน
อันตราย ตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 

4.4  ผลกระทบตอธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม  (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2)  ไมมีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ด ี= (1.5) มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมนอย 

พอใช = (1) 
มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ปานกลาง 

ปรับปรุง = (0.5) มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมาก 
 

5.  การเลือกใชวัสดใุนการผลิตผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

5.1  วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ  
(5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ครบท้ัง 3 ดาน 

ดี = (4) 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพียง 2 ดาน 

พอใช = (3) 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพียง 1 ดาน 

ปรับปรุง = (2) ใชวัสดไุมเหมาะสมไมประหยัดไมปลอดภัย 

5.2  คุณภาพของวัสดุ  (5 คะแนน) 
ดีมาก = (5)  

คุณภาพของวัสดุท่ีใช มีความคงทนแข็งแรงเหมาะสม
กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ดี= (4) 
คุณภาพของวัสดุท่ีใช มีความคงทนแข็งแรง 
สูงเกินความจําเปนกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

พอใช = (3) 
คุณภาพของวัสดุท่ีใชมีความคงทนแข็งแรง 
นอยกวาท่ีควรจะใชกับผลงาสิ่งประดิษฐฯ 

ปรับปรุง = (2) 
คุณภาพของวัสดุมีความคงทนแข็งแรง 
ไมเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
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6.  คุณคาของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 25 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
6.1  ประโยชนการใชงาน  (10 คะแนน) 
 

ดีมาก = (10)  

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค 
ทุกประการ และมีหลักฐานการนําไปใชงาน 
ไดแก เอกสารรับรอง และภาพประกอบ 

ดี = (8) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค 
ทุกประการ 

พอใช = (6) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริงแตไมครบถวน 
ตามวัตถุประสงคทุกประการ 

ปรับปรุง = (4)  
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็น 
ถึงประโยชนตอการใชงานไดเล็กนอย 

6.2  ประสิทธิภาพการทําแบบอัตโนมัติ 
หรืออ่ืน ๆ  (10 คะแนน) ดีมาก = (10) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานแบบอัตโนมัติไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพครบตามท่ีกําหนดไว 
ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

ดี = (8) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานแบบก่ึงอัตโนมัติไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพครบตามท่ีกําหนดไว 
ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

พอใช = (6) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานแบบอ่ืนๆไดตามท่ี 

กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน 

สิ่งประดิษฐฯ 

ปรับปรุง = (4) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดไมสมบูรณตามท่ี 
กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน 
สิ่งประดิษฐฯ 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
6.3  ประสิทธิผลตอการลงทุน  (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5) 
เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสามารถกอใหเกิดความ
คุมคาตอการลงทุนในระดับสูง 

ดี = (4) 
เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสามารถกอใหเกิดความ
คุมคาตอการลงทุนในระดับปานกลาง 

พอใช = (3) 
เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯท่ีสามารถกอใหเกิด 

ความคุมคาตอการลงทุนในระดับนอย 

ปรับปรุง = (2) 
เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯท่ีสามารถกอใหเกิด 
ความคุมคาตอการลงทุนในระดับนอยท่ีสุด 

 

หมายเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงานเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนขอ 6. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
วามีคะแนนตางกันหรือไม  โดยพิจารณาตามลําดับจุดท่ีใหคะแนนมากไปหานอย 

 

10.  แนวทางการปฏิบัติ  ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ปพุทธศักราช 2562 – 2563 
 
 
 
 

(นายอาคม  จันทรนาม) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 

ประธานคณะกรรมการจัดทําขอกําหนด กติกา 
และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 

(นายชัยมงคล  เสนาส)ุ 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดทําขอกําหนด กติกา 
และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 
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ขอกําหนด กติกาและเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2562 

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

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 
 

1.  คําจํากัดความ  
  เปนเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณท่ีใชในการผลิต หรือใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และประหยัด ท่ีบงบอกวาสามารถใชประโยชนไดจริงอยางเปนรูปธรรม แสดงใหเห็นถึงข้ันตอนตามหลัก 
ของงานวิจัย สามารถพัฒนาไปสู อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย  และเปนผลงานท่ีเกิดจากการบูรณาการ 
การจัดการเรียนการสอน 
 

2.  เจตนารมณ  
  เพ่ือใหนักประดิษฐสรางเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณท่ีใชในการผลิต หรือใชพลังงานอยาง  
มีประสิทธิภาพ ประหยัด และเปนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณท่ีมีความปลอดภัย คุมคาทางเศรษฐศาสตร  
มีความทันสมัยเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาประเทศ  

 

3.  ว ัตถ ุประสงค  
  3.1  เพ่ือสนองยุทธศาสตรการพัฒนาดานอาชีวศึกษาของชาติ 
  3.2  เพ่ือสนองนโยบายพลังงาน 4.0 และยุทธศาสตรกระทรวงพลังงานในการพัฒนาดานพลังงาน 
ท่ียั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  3.3  เพ่ือสรางเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณท่ีใชผลิต หรือใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และประหยัด 
  3.4  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และเจตคติ ในกระบวนการประดิษฐคิดคน  
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการอนุรักษพลังงาน 
  3.5  เพ่ือสนับสนุนการนําไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
  3.6  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสูอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย หรือนําไปใชในชุมชน  สถานศึกษา 
หรือหนวยงานตาง ๆ ตามความเหมาะสม  
  3.7  เพ่ือเปนการยกยองและแสดงความชื่นชมแกผูท่ีมีผลงานดีเดนดานการอนุรักษพลังงาน  
 

4. ขอกําหนดท่ัวไป 
  4.1  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณใชในการอนุรักษพลังงาน 
  4.2  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่คิดคนขึ้นใหม หรือ พัฒนา ปรับปรุงใหเหมาะสมกับการใชงาน 
มีความปลอดภัยเปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  4.3  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีใชงานไดจริง เกิดประโยชนตามวัตถุประสงคและมีความปลอดภัย 
ในการใชงาน   
  4.4  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีมีขนาด น้ําหนัก และวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน 
 
 

/4.5  เปนผลงาน... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  (2) 

 
  4.5  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเกิดจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน สามารถสาธิต  
หรือทดลองใช งานไดจริ งตามวัต ถุประสงค  หรือ มีหลักฐานแสดงการสาธิต  หรือทดลองใช งานให เห็น 
ไดอยางเดนชัด   
  4.6  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขารวมการประกวดประเภทท่ี 3 จากสถานศึกษาเดียวกัน ตองไมซํ้า 
กับผลงานสิ่งประดิษฐประเภทอ่ืน ๆ อาทิเชน ชื่อ รูปราง คุณลักษณะ และกระบวนการทํางาน ฯลฯ 
  4.7  มีแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ (แบบ ว-สอศ-2) แบบรายงาน การวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) 
คู มือประกอบการใชงานฯ แบบคุณลักษณะผลงานสิ่ งประดิษฐฯ แบบรับรองการนําผลงานสิ่ งประดิษฐ 
ไปใชงานจริง จํานวน 2 เลม เอกสารจะตองอยูภายในเลมเดียวกัน กรณีไมอยูภายในเลมเดียวกันคณะกรรมการ 
จะไมพิจารณาตรวจใหคะแนน จะมีผลคะแนนเปนศูนย 
  4.8  แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเขารวมการประกวดใหเปนไปตามแบบท่ีสํานักวิจัย
และพัฒนาการอาชวีศึกษากําหนด จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 
  4.9  ใหบันทึกขอมูลเนื้อหาท้ังหมดลงแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (*.doc และ *.pdf) ลงแผน CD 
หรือ DVD ตามลําดับ พรอมระบุรายละเอียด ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา จํานวน 3 แผน และบรรจุลงไวในซอง 
ติดไวท่ีดานในปกหลังของเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 2 เลม ๆ ละ 1 แผน และอีกจํานวน 1 แผน 
ใหนําสงตอนลงทะเบียนพรอมแบบคุณลักษณะฯ ตามขอ 4.8 (แผน CD หรือ DVD ใหเขียนชื่อผลงานและชื่อ
สถานศึกษาใหเรียบรอย) 
  4.10  เปนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาระบบทวิภาคี ซ่ึงกําลัง ศึกษาอยู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จํานวนไมเกิน 10 คน และท่ีปรึกษาจํานวนไมเกิน 5 คน 

 

5.  หล ักเกณฑ การพ ิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ  
  5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดท่ัวไป 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 3 ทุกประการ จึงจะเขารวมการประกวดได 
  5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดจะตองลงทะเบียนและติดตั้งผลงาน ตามวันและเวลา 
ท่ีกําหนดหากไมลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาท่ีกําหนด ไมอนุญาตใหเขารวมการประกวด แตอนุญาต 
ใหจัดแสดงผลงานได 
  5.3  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน 
(Thaiinvention.net) กอนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เขารวมการประกวด ไดรับงบประมาณ และการรับรองผล 
การประกวด โดยใหนําสงเอกสารแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ท่ีพิมพออกจากระบบ  
ในวันท่ีรายงานตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 

  5.4  การ เปลี่ ยนแปลงชื่ อ  หรื อ  ประเภทผลงานสิ่ งประดิษฐฯ  ในการส ง เข าประกวด  
สามารถเปลี่ยนแปลงไดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทานั้น และตองแจงลวงหนากอนประกวดไมนอยกวา 7 วัน  
สวนการประกวด ในระดับภาคและระดับชาติ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภท ผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
  5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลียนแบบ 
หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 
 
 

/5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐ... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  (3) 

 
  5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงประกวดและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลัง 
วามีการลอกเลียนผลงาน หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลําดับรางวัลถัดไป
ข้ึนมาแทน 
  5.7  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีมีการซ้ือขายในทองตลาด แลวนํามาปรับปรุง หรือ ดัดแปลง 
เพียงเล็กนอย เพ่ือสงเขาประกวด จะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
  5.8  กรณีท่ีเปนการนําสินคา หรือ ผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดง 
ใหเห็นวาไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไรโดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิด 
อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตรของผูอ่ืน 
  5.9  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีการนําหลักเศรษฐศาสตร (ตนทุนพลังงานตอหนวยผลิต) เปนฐานในการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนของเครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ  
  5.10  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเคยเขารวมการประกวดระดับชาติมากอน ไมอนุญาต ใหนําผลงาน 
เขาประกวดอีก หากคณะกรรมการตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
  5.11  กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูชี้ขาด 

 

6.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัย  
  ใหจัดส ง เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่ งประดิษฐฯ  และแบบรายงานการวิจัย 
ในวันลงทะเบียนตามกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด จํานวน 2 เลม ภายในเลม ประกอบดวย 4 สวน  ดังนี้ 
  ส วนท ี่ 1  แบบเสนอโครงการวิจัยส ิ่งประด ิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2)  
  ส วนท ี ่2  แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทท่ี 1 – 5 ไมเกินจํานวน 20 หนา โดยไมรวม ปก 
บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บรรณานุกรม และภาคผนวก (หากเกินจํานวน 20 หนา คณะกรรมการจะไมรับ
พิจารณา) 
  สวนท่ี 3  ภาคผนวก ประกอบดวย 
     ภาคผนวก ก 
     ภาคผนวกของรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) 
     ภาคผนวก ข  
     3.1  คูมือประกอบการใชงานเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
     3.2  แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชงานจริง 
     3.3  แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเขารวมการประกวดใหเปนไปตามแบบท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน 
จํานวน 1 แผน) 
  สวนท่ี 4  แผน CD หรือ DVD บันทึกขอมูลเนื้อหาท้ังหมดของสวนท่ี 1 - 3 เปนแฟมขอมูล  
อิเล็กทรอนิกส (*.doc และ *.pdf) ตามลําดับพรอมระบุรายละเอียดชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา ลงในแผน CD หรือ 
DVD จํานวน 3 แผน และบรรจุลงไวในซองติดไวท่ีดานในปกหลังของเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ 
ท้ัง 2 เลมๆ ละ จํานวน 1 แผนและอีก จํานวน 1 แผน ใหสงพรอมแบบคุณลักษณะผลงานประดิษฐฯ ตอนลงทะเบียน 

 

7.  การพิมพแบบเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัย 
  7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
  7.2  ขนาดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนาด 16 point และห ัวข อขนาด 18 point 

 

/8.  หลักเกณฑ... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  (4) 

 
8.  หลักเกณฑการพิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

/9.  ขอพิจารณา... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิง่ประดิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 
     1.1  แบบเสนอโครงการวิจยัสิง่ประดษิฐฯ  (แบบ ว-สอศ-2)  (2  คะแนน) 

           ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด 2 1.5 1 0 

     1.2  แบบรายงานการวิจัย  (แบบ ว-สอศ-3)  (9 คะแนน) 

           1.2.1  รูปแบบการวิจัยที่ถูกตอง  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

           1.2.2  ความสมบูรณของเนื้อหา  (5 คะแนน) 5 3 1 0 

     1.3  คูมือประกอบการใชงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  (2 คะแนน) 

           คูมือฯ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความชัดเจนถูกตอง ของขอมูล  2 1.5 1 0 
     1.4  แบบคุณลักษณะของสิ่งประดิษฐ และ CD/DVD บันทึกขอมูลตามขอกําหนดในขอ 4.10  (2 คะแนน) 

           ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด 2 1.5 1 0 

2.  ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 25 คะแนน) 

     2.1  ประดิษฐหรือพัฒนาข้ึนใหม  (15 คะแนน) 15 10 5 0 

     2.2  สามารถพัฒนาสูอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชยได (10 คะแนน) 10 8 6 4 

3.  การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

     3.1  การนําเสนอผลงานและการสาธติภาษาไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

     3.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาษาไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

     3.3  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

     3.4  การนําเสนอผลงานและการสาธติภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

     3.5  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

     3.6  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

4.  ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดษิฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 

     4.1  เทคนิคการออกแบบและระบบการทํางาน  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

     4.2  รูปแบบความเหมาะสม  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

     4.3  ความปลอดภัย  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

5.  การเลือกใชวัสดุในการผลติผลงานสิ่งประดษิฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

     5.1  วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ  (5  คะแนน) 5 3 1 0 

     5.2  คุณภาพของวัสดุ  (5  คะแนน) 5 3 1 0 

6.  คุณคาของผลงานสิ่งประดษิฐฯ  (รวม 30 คะแนน) 

     6.1  ประโยชนการใชงาน  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

     6.2  ประสิทธิภาพ  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

     6.3  ประสิทธิผล  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

รวม 100 คะแนน 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  (5) 

 
9. ข อพ ิจารณาการให คะแนนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ  ประเภทท ี่ 3 ส่ิงประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 
 

 
 
 
 
 

/1.2.2  ความสมบรูณ... 
  

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ 

(แบบ ว-สอศ-2) 

ความชัดเจนถูกตองของขอมูล / 

รายละเอียด  (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

ข อ มู ล แล ะ ร า ยละ เ อี ย ดที่ กํ า หน ด ไ ว ใ น แบบ เสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ  ทั้ ง 26 ขอ มีความสมบูรณ
ครบถวน ทั้งในดานเนื้อหา ภาพประกอบ มีความประณีต
ถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํา
รูปเลม เหมาะสมที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (1.5) 

ข อ มู ล แล ะ ร า ยละ เ อี ย ดที่ กํ า หน ด ไ ว ใ น แบบ เสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ  ทั้ ง 26 ขอ มีความสมบูรณ
ครบถวน ทั้งในดานเนื้อหา ภาพประกอบ แตไมมีความประณีต
ถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํา
รูปเลม เหมาะสมที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 

ข อ มู ล แล ะ ร า ยละ เ อี ย ดที่ กํ า หน ด ไ ว ใ น แบบ เสนอ
โครงการวิ จั ยสิ่ งประดิ ษฐ  ทั้ ง  26 ข อ  ไ ม ค รบถ วน  
ทั้งในดานเนื้อหา ภาพประกอบไมมีความประณีตถูกตอง
ของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม 
ไมเหมาะสมที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) ไมนําสงแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดษิฐ ทั้ง 26 ขอ 

1.2  แบบรายงานการวิจัย    

      (แบบ ว-สอศ-3)  (9 คะแนน) 

1.2.1 ร ูปแบบการว ิจ ัยที่ถ ูกตอง 

                     (4 คะแนน) 

ด ีมาก = (4) 

รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณครบถวน 
ทั้งในดานเนื้อหา ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตองของ
รูปแบบในการพิมพ  การจัดทําปก การจัดทํา รูปเลม 
เหมาะสมที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (3) 

รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณครบถวน 
ทั้งในดานเนื้อหา ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตอง
ของรูปแบบ ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม
เหมาะสมที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (2) 

รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท ไมครบถวน ทั้งในดาน
เนื้อหา ภาพประกอบไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ
ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม ไมเหมาะสมที่
จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (1) 
รูปแบบรายงานการวิ จั ย ทั้ ง 5 บท ไม มี ความถูกต อง  
ไมเหมาะสมที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2.  ขอกําหนด... 

  

จุดใหคะแนนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

     1.2.2  ความสมบูรณของเนือ้หา 

              (5 คะแนน) 
ด ีมาก = (5) 

 เนื้อหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณครบถวนตามหลัก
วิชาการ เหมาะสมที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได  

ดี = (3) 
 เนื้อหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณครบถวนตามหลัก

วิชาการ แตมีขอบกพรองบางสวนเหมาะสมที่จะเก็บไวเปน

เอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 
เนื้อหางานวิจัย ทั้ง 5 บทมีขอบกพรองมาก 

ไมเหมาะสมที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
เนื้อหางานวิจัย ทั้ง 5 บท ไมมีความถูกตองไมเหมาะสม 

ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

1.3  คูมือประกอบการใชงานของผลงาน 

      สิ่งประดษิฐฯ เปนภาษาไทย 

      และภาษาอังกฤษ   
 

      คูมือฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

      ความชัดเจนถูกตอง ของขอมูล 

      (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 
มีคูมือประกอบการใชงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษถ ูกต องครบถ วน 

ดี = (1.5) 
มีคูมือประกอบการใชงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมถ ูกต องครบถ วน 

พอใช = (1) 
มีคูมือประกอบการใชงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมีคูมือประกอบการใชงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1.4  แบบคุณลักษณะของสิ่งประดิษฐ  

      และ CD/DVD บ ันท ึกข อม ูล 

      ตามข อกําหนดในข อ 4.9 

      ความชดัเจนถูกตองของขอมูล/  

      รายละเอ ียด  (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 
มีรายละเอียดตามแบบคุณลักษณะและ CD/DVD  
บ ันท ึกข อม ูล ถ ูกต องครบถ วน 

ดี = (1.5) 
มีรายละเอียดตามแบบคุณลักษณะและ CD/DVD  
บ ันท ึกข อม ูลแต ม ีข อผ ิดพลาดเล ็กน อย 

พอใช = (1) 
มีรายละเอียดตามแบบคุณลักษณะและ CD/DVD  
บ ันท ึกข อม ูลแต ม ีข อผ ิดพลาดค อนข างมาก 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมีแบบคุณลักษณะของสิ่งประดิษฐ 
และ CD/DVD บ ันท ึกข อม ูล 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.  การนําเสนอ... 

  

2.  ข อก ําหนด / ค ุณสมบ ัต ิของผลงานส ิ่งประด ิษฐฯ  (รวม 25 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.1  ประด ิษฐ  หร ือ พ ัฒนาข ึ้นใหม 

      (15 คะแนน) 
ด ีมาก = (15) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่คิดคนข้ึนใหม มีประสิทธิภาพ  
และตองไมเคยเขาประกวดในระดับชาติมากอน 

ดี = (10) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่พัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม 
 มีประสิทธิภาพสูง ข้ึนอยา งชัด เจน และตอง ไม เคย 
เขาประกวดในระดับชาติมากอน 

พอใช = (5) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่พัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม 
แตไมมีผลตอประสิทธิภาพ และตองไมเคยเขาประกวด 
ในระดับชาติมากอน 

ปรับปรุง = (0) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่ไมไดประดิษฐ  
หรือ พัฒนา ข้ึนใหม หรือ เคยเขาประกวด 
ในระดับชาติมากอน 

2.2  สามารถพัฒนาสูระบบอุตสาหกรรม 

    และเชิงพาณิชยได 

       (10 คะแนน) 

ดีมาก =  (10) 
สามารถพัฒนาสูอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชยได 
โดยมีหลักฐานการซื้อขาย  

ดี =  (8) 
สามารถพัฒนาสูอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชยได 
โดยผูซื้อใหปรับปรุงผลงาน และมีหลักฐานขอเสนอแนะ
และใบสั่งซื้อ 

พอใช =  (6) 
มีหลักฐานจากสถานประกอบการ หนวยงานและชุมชน  
ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําสิ่งประดิษฐ 
เพื่อนําไปใชงาน  

ปรับปรุง = (4) 
ไมมีหลักฐานการใหคําปรึกษาจากสถานประกอบการ 
หนวยงาน และชุมชน แตมีแนวโนมตอยอดสูอุตสาหกรรม
และเชิงพาณิชยได 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  (8) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.3 ความชัดเจน… 
  

3.  การน ําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.1  ความพร อมในการน ําเสนอ 

      ผลงานและการสาธ ิตภาษาไทย 

      (1.5 คะแนน) 
ด ีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุอุปกรณ
ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสาร 
ในการเผยแพรผลงาน อยางครบถวนและเหมาะสม 

ด ี = (1) 
มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุอุปกรณ
ประกอบในการสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสารในการ
เผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (0.5) 
มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุอุปกรณ
ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลองตลอดจนเอกสารในการ
เผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง = (0)  ไมมีความพรอมในการนาํเสนอผลงาน 

3.2  บุคลกิภาพของผูนาํเสนอผลงาน 

      ภาษาไทย   

      (1.5 คะแนน) 

 

 

 

ด ีมาก = (1.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสมทั้ง 3 ดาน 

ด ี = (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 

 ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช  =  (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรุง = (0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  (9) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.5  บุคลิกภาพ... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.3 ความชดัเจนในการน าํเสนอผลงาน 

      ภาษาไทย   

      (2 คะแนน) ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริงในดานแนวความคิด 
การประดิษฐ  ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไดถูกตองทั้ง  4  ดาน 

ด ี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริงในดานแนวความคิด 
การประดิษฐ ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตอง  3  ดาน 

พอใช = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริงในดานแนวความคิด 
การประดิษฐ ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตอง  2  ดาน 

ปรับปรุง = (0)  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองได 

3.4  ความพร อมในการน ําเสนอ 

      ผลงานและการสาธ ิตภาษาอังกฤษ 

      (1.5 คะแนน) 

ด ีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
 ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิตทดลองตลอดจน

เอกสารในการเผยแพรผลงาน อยางครบถวนและเหมาะสม 

ด ี = (1) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิตทดลองตลอดจน
เอกสารในการเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (0.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิตทดลองตลอดจน
เอกสารในการเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง = (0) ไมมีความพรอมในการนาํเสนอผลงาน 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  (10) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.  ความเหมาะสม... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
3.5  บุคลกิภาพของผูนาํเสนอผลงาน 
      ภาษาอังกฤษ   
      (1.5 คะแนน) 

ด ีมาก = (1.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสมทั้ง 3 ดาน 

ด ี = (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรุง = (0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 

3.6 ความชดัเจนในการน าํเสนอผลงาน 
      ภาษาอังกฤษ  
      (2 คะแนน) ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริงในดานแนวความคิดการ
ประดิษฐ  ด านประ โยชน ใช สอย ด านประสิทธิ ภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไดถูกตองทั้ง 4 ดาน 

ด ี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริงในดานแนวความคิดการ
ประดิษฐ  ด านประ โยชน ใช สอย ด านประสิทธิ ภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไดถูกตอง 3 ดาน 

พอใช = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริงในดานแนวความคิดการ
ประดิษฐ  ด านประ โยชน ใช สอย ด านประสิทธิ ภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไดถูกตอง 2 ดาน 

ปรับปรุง = (0)  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองได 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  (11) 

 
4. ความเหมาะสมของผลงานส ิ่งประด ิษฐฯ ในด านการออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.1 เทคน ิคการออกแบบ 
      และระบบการท ํางาน  
      (4 คะแนน) 

ด ีมาก = (4) 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ และระบบการทํางานไมยุงยากซับซอน 

ดี = (3) 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ แตระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

พอใช  = (2) 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการบางสวน และระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

ปร ับปร ุง = (1) 
การออกแบบและระบบการทํางาน 
ไมเปนไปตามหลักวิชาการ และระบบการทาํงานยุงยากซับซอน 

4.2  ร ูปแบบความเหมาะสม  

      (3 คะแนน) 
ด ีมาก = (3) 

รูปราง  ขนาด  น้าํหนัก  เหมาะสม 

กับลักษณะของผลงาน ครบทั้ง 3 ดาน 

ดี = (2) 
รูปราง  ขนาด  น้าํหนัก  เหมาะสม 

กับลักษณะของผลงาน เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช  = (1) 
รูปราง  ขนาด  น้าํหนัก เหมาะสม 

กับลักษณะของผลงาน เหมาะสม 1 ดาน 

ปร ับปร ุง = (0) 
รูปราง  ขนาด  น้าํหนัก  ไมเหมาะสม 

กับลักษณะของผลงาน  

4.3  ความปลอดภ ัย   

       (3 คะแนน) ด ีมาก = (3) 
การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีความปลอดภัย 
ในการใชงานและมีระบบปองกันอันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
และผูใชงาน 

ด ี = (2) 
การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีความปลอดภัย 
ในการใชงานและมีระบบปองกันอันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
และผูใชงาน แตตองแกไขเพิ่มเติม 

พอใช = (1) 
การทํางานของผลงานสิ่งประดษิฐฯ มีความปลอดภัย 
ในการใชงานและมีระบบปองกันอันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
และผูใชงานอยางใดอยางหนึง่แตไมสมบูรณ 

ปร ับปร ุง = (0) 
การทํางานของผลงานสิ่งประดษิฐฯ ไมมีความปลอดภัย 
ในการใชงาน และไมมีระบบปองกันอันตราย 
ตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

/5.  การใชวัสดุ... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  (12) 

 

5.  การใชวัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

5.1  วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิง่ประดิษฐ  

      (5 คะแนน) 
ด ีมาก = (5) 

ใชวัสดุเหมาะสม  ประหยัด  และปลอดภัย 
กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ ครบทั้ง 3 ดาน 

ดี = (3) 
ใชวัสดุเหมาะสม  ประหยัด  และปลอดภัย 
กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพียง 2 ดาน 

พอใช = (1) 
ใชวัสดุเหมาะสม  ประหยัด  และปลอดภัย 
กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพียง 1 ดาน 

ปรับปรุง = (0) ใชวัสดไุมเหมาะสม  ไมประหยัด  ไมปลอดภัย 

5.2 คุณภาพของวัสด ุ

      (5 คะแนน) 

 

ด ีมาก = (5) 
คุณภาพของวัสดุที่ใช มีความคงทนแข็งแรง 

เหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ดี = (3) 
คุณภาพของวัสดุที่ใช มีความคงทนแข็งแรง 

สูงเกินความจําเปนกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

พอใช = (1) 
ค ุณภาพของว ัสด ุท ี่ใช  ม ีความคงทนแข็งแรง 

นอยกวาที่ควรจะใชกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ปรับปรุง = (0) 
คุณภาพของวัสดุมีความคงทนแข็งแรง 

ไมเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/6.  คุณคาของ... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  (13) 

 

6. ค ุณค าของผลงานส ิ่งประด ิษฐฯ  (รวม 30 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

6.1 ประโยชน การใช งาน 

      (10 คะแนน) 

ด ีมาก = (10) 

ผ ล ง า น สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ ฯ  มี ข อ มู ล แ ล ะ แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น 

ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริงและมีหลักฐานการนําไปใช

งานกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช ไมนอยกวา 3 คน หรือ 

หนวยงาน/ชุมชน ที่นําไปทดสอบ/ทดลองใช/ตรวจสอบ

มาตรฐาน 3 หนวยงาน มีแบบรับรองการนําผลงาน

สิ่งประดิษฐไปใชงานจริง  

ดี = (8) 

ผ ล ง า น สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ ฯ  มี ข อ มู ล แ ล ะ แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น 

ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริง มีหลักฐานการนําไปใช

งานกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช ไมนอยกวา 2 คน หรือ 

หนวยงาน/ชุมชน ที่นําไปทดสอบ/ทดลองใช/ตรวจสอบ

มาตรฐาน 2 หนวยงาน 

พอใช = (6) 

ผ ล ง า น สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ ฯ  มี ข อ มู ล แ ล ะ แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น 

ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริง มีหลักฐานการนําไปใช

งานกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใชไมนอย กวา 1 คน หรือ

หนวยงาน/ชุมชน ที่นําไปทดสอบ/ทดลองใช/ตรวจสอบ

มาตรฐาน 1 หนวยงาน   

ปรับปรุง = (4) 

ผ ล ง า น สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ ฯ  มี ข อ มู ล แ ล ะ แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น 

ถึงประโยชนตอการใชงานไดเล็กนอย มีหลักฐานการ

นําไปใชงานกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช ไมนอย กวา 1 คน 

หรือ หนวยงาน/ชุมชน ที่นํา ไปทดสอบ/ทดลองใช /

ตรวจสอบมาตรฐาน 1 หนวยงาน 

6.2 ประส ิทธ ิภาพ 

       (10 คะแนน) 
ด ีมาก = (10) 

เป นผล ง านสิ่ ง ป ระดิ ษ ฐ ฯ  ที่ ส ามา รถก อ ให เ กิ ดผล 
ที่คุมคาตอการลงทุนในระดับสูง 

ด ี = (8) 
เป นผล ง านสิ่ ง ป ระดิ ษ ฐ ฯ  ที่ ส ามา รถก อ ให เ กิ ดผล 
ที่คุมคาตอการลงทุนในระดับปานกลาง 

พอใช = (6) 
เป นผล ง านสิ่ ง ป ระดิ ษ ฐ ฯ  ที่ ส ามา รถก อ ให เ กิ ดผล 
ที่คุมคาตอการลงทุนในระดับนอย 

ปร ับปร ุง = (4) 
เปนผลงานสิ่ งประดิษฐฯ ที่ ไมสามารถกอให เ กิดผล 
ที่คุมคาตอการลงทุน 

 

 

 

 

 

/6.3  ประสิทธิผล... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  (14) 

 
จุดใหคะแนนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

6.3 ประส ิทธ ิผล 

       (10 คะแนน) ด ีมาก = (10) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดบรรลุผลอยางตอเนื่อง 

ตามวัตถุประสงคและครบตามคุณลักษณะเฉพาะ 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

ด ี = (8) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดบรรลุผลอยางตอเนื่อง 

ตามวัตถุประสงคและครบตามคุณลักษณะเฉพาะ 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช = (6) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดบรรลุผลอยางตอเนื่อง 

ตามวัตถุประสงคและครบตามคุณลักษณะเฉพาะ 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ และมีขอบกพรอง 

ปร ับปร ุง = (4) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไมไดตามวัตถุประสงค 

และไมครบตามคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
 

หมายเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงานเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนขอ 6. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
วามีคะแนนตางกันหรือไม  โดยพิจารณาตามลําดับจุดท่ีใหคะแนนมากไปหานอย 

 

10.  แนวทางการปฏิบัติ  ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ปพุทธศักราช 2562 – 2563 
 

 

 

 

(นายจีระพงษ  แสงวณิช) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลําปาง 

ประธานคณะกรรมการจัดทําขอกําหนด กติกา 
และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

(นายชัยมงคล  เสนาสุ) 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดทําขอกําหนด กติกา 
และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 
 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐดานผลิตภณัฑอาหาร  (1) 

 

ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2562 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ประเภทท ี่  4  สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 
 

1.  คําจํากัดความ   
  อาหาร หมายถึง สิ่งท่ีรับประทานแลวเปนประโยชนและไมเปนโทษตอรางกาย  
  ผลิตภัณฑอาหาร หมายถึง อาหารสําเร็จรูป หรือ กึ่งสําเร็จรูปพรอมบรรจุภัณฑที่คิดคนขึ้นใหม 
หรือพัฒนาใหด ีขึ ้นจากเดิมสําหรับมนุษยใช บร ิโภค ซึ ่งไดจากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
และประมง สามารถแสดงขั ้นตอนการคิดคนแปรรูปสวนประกอบ คุณคาทางโภชนาการ ว ิธ ีการบริโภค  
และขอมูลอื่น ๆ ตามประเภท ผลิตภัณฑอาหารไดอยางชัดเจน มีความปลอดภัย ตรงตามกลุ มผู บร ิโภค 
และสามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชยได 
  ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑอาหารพรอมบรรจุภัณฑ
ท่ีทําข้ึนเรียบรอยพรอมรับประทาน 
  ผลิตภ ัณฑอาหารกึ ่ง สําเร ็จร ูป หมายถึง  ผลงานสิ ่งประดิษฐ ประเภทผลิตภ ัณฑอาหาร 
พรอมบรรจุภัณฑที่ทําขึ้นเรียบรอยแตไมพรอมใชรับประทานตองนําไปปรุง หรือ ผานกรรมวิธีอยางใดอยางหนึ่ง 
จึงจะรับประทานได 
 

2.  เจตนารมณ  
  เพ่ือใหเกิดผลงานสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร พรอมบรรจุภัณฑของนักเรียน นักศึกษา 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีไดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ซ่ึงสามารถนําไปสูการใชประโยชนและเพ่ิมมูลคาในเชิงพาณิชยและ/หรืออุตสาหกรรม 
 

3.  วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอาชีวศึกษาของชาติ 
  3.2  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรู  และทักษะ 
ในกระบวนการประดิษฐคิดคนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีประเภทผลิตภัณฑอาหาร  
  3.3  เพ่ือสงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา 
  3.4  เพ่ือนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาพัฒนากระบวนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
อาหารสูเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 
  3.5  เพ่ือสนับสนุนการสรางผลิตภัณฑสถานศึกษาสูการสรางงานสรางอาชีพ ชวยเพ่ิมมูลคา 
ของผลผลิตทางการเกษตรและประมง 
  3.6  เพ่ือสนับสนุนการนําผลงานเขารับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 

4. ขอกําหนดท่ัวไป 
  4.1  เปนผลงานสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารท่ีคิดคนข้ึนใหมหรือพัฒนาใหดีข้ึนจากเดิม 
ดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยนักเรียน นักศึกษาเปนผูประดิษฐ มีความปลอดภัยตรงตามกลุมผูบริโภค 
สามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชยและหรืออุตสาหกรรม และตองไมเคยผานการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
ระดับชาติ มากอน หรือนําผลงานส่ิงประดิษฐเดิมท่ีเคยไดรับรางวัลมาสงเขาประกวดใหมโดยเปล่ียนประเภท 

 
/4.2.เปนผลงานสิ่งประดิษฐ... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐดานผลิตภณัฑอาหาร  (2) 

 
  4.2  เปนผลงานสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารท่ีมีกระบวนการผลิตตามรูปแบบการวิจัย 
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
  4.3  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขารวมการประกวดประเภทท่ี 4 ตองไมซํ้ากับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ประเภทอ่ืน ๆ จากสถานศึกษาเดียวกัน เชน รูปราง สูตรอาหาร คุณลักษณะและกระบวนการผลิต ฯลฯ  
  4.4  มีเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ จํานวน 2 เลม โดยรูปเลมเอกสาร 
ตองประกอบไปดวยหัวขอตาง ๆ อยูในเลมเดียวกัน และจัดเรียงตามลําดับดังนี้  

4.4.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  (แบบ ว-สอศ-2)  
4.4.2  รายงานการว ิจ ัย (แบบ ว-สอศ-3)  
4.4.3  ภาคผนวก ประกอบดวย   

1)  ใบรับรองผลการตรวจวิ เคราะห คุณภาพอาหารจากหนวยงานท่ีเชื่ อถือได 
และเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑท่ีเทียบเคียงครบทุกรายการ 

2)  แผนการตลาด ประกอบดวย ตนทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ ราคาขายผลิตภัณฑ
พรอมบรรจุภัณฑ ประมาณการรายรับรายจายจากการขาย กลุมลูกคาเปาหมายและการสงเสริมการตลาด 
ตามหลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 4 ขอ 5 การใชประโยชนเชิงพาณิชย  

3)  แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเขารวมการประกวดใหเปนไปตามแบบท่ี
สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กําหนด จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสง 
ตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 

4)  ค ูม ือการบริโภคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
5)  หลักฐานการจําหนายผลิตภัณฑ ประกอบดวย บันทึกรายรับรายจาย หลักฐาน 

การสั่งซ้ือหลักฐานการจําหนาย และสถานท่ีจําหนาย  
6)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) 

4.4.4  CD หรือ DVD บันทึกขอมูลเนื้อหาท้ังหมดเรียงลําดับตามท่ีกําหนดในขอ 6.1 - 6.3 ลงใน 
CD หรื อ DVD โดยบันทึกเปนไฟล  Word และ PDF จํ านวน 3 แผน พรอมระบุรายละเ อียด ชื่ อผลงาน 
ชื่อสถานศึกษา บนแผน CD หรือ DVD บรรจุในซอง ติดไวปกหลังเอกสารนําเสนอเลมละ 1 แผน ท่ีเหลืออีก 1 แผน  
ใหนําสงพรอมแบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ตามขอ 4.5 ตอนลงทะเบียน สําหรับเอกสารตนฉบับ 
ทุกรายการท่ีมีในรูปเลมรายงานจะตองมีในไฟล เอกสารดวย (เอกสารตนฉบับใดท่ีไมไดจัดพิมพใหสแกน 
เปนไฟลภาพ .jpg หรือ .PDF แทรกในไฟลเอกสาร และบันทึกลงในแผน CD หรือ DVD)       
  หมายเหตุ : กรณีเอกสารไมอยูภายในเลมเดียวกัน คณะกรรมการจะไมพิจารณาตรวจใหคะแนน  
  4.5  แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเขารวมการประกวดใหเปนไปตามแบบท่ีสํานักวิจัย
และพัฒนาการอาชี ว ศึกษา กํ าหนด จํ านวน 3 แผน  (อยู ใน เลม  ๆ  ละ จํ านวน  1 แผ น  และแยกส ง 
ตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 
  4.6  เปนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. , ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา 
ระบบทวิศึกษา หรือระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ ท่ีมีการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน 
ซ่ึง กําลัง ศึกษาอยู ในสถานศึกษาสัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา จํานวนไม เ กิน 10 คน  
และท่ีปรึกษาจํานวนไมเกิน 5 คน 

 

5.  หล ักเกณฑ การพ ิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ  
  5.1  ผลงานสิ ่งประดิษฐฯ ที ่สงเขาประกวดจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดทั่วไป 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท ี่ 4 ท ุกประการ จ ึงจะเขารวมการประกวดได   

/5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ… 
   



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐดานผลิตภณัฑอาหาร  (3) 

 
  5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน 
(Thaiinvention.net) กอนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เขารวมการประกวด ไดรับงบประมาณ และการรับรองผลการ
ประกวด โดยใหนําส งเอกสารแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีว ศึกษา”  ท่ี พิมพออกจากระบบ 
ในวันท่ีรายงานตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 
  5.3  การเปล่ียนแปลงช่ือ หรือ ประเภทผลงานส่ิงประดิษฐฯ ในการสงเขาประกวดสามารถ
เปล่ียนแปลงไดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทานั้น และตองแจงลวงหนากอนการประกวดไม น อยกว า 7 ว ัน 
สวนการประกวดในระดับภาคและระดับชาติไมอนุญาตใหเปล่ียนแปลงช่ือ หรือประเภทผลงานส่ิงประดิษฐฯ 
  5.4  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลียนแบบ 
หรือ สงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
  5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงประกวดและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังวามีการ
ลอกเลียนแบบผลงาน หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปข้ึนมาแทน 
  5.6  ผลงานสิ ่งประดิษฐ ฯ ท่ีมีการซ้ือขายในทองตลาดแลวนํามาปรับปรุง หรือ ดัดแปลง 
เพียงเล็กนอยเพ่ือสงเขาประกวดจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
  5.7  กรณีท่ีเปนการนําสินคา หรือ ผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดงใหเห็น
วาไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไรโดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตร 
หรือ สิทธิบัตรของผูอ่ืน 
  5.8  กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูชี้ขาด 
  5.9  กรณีคะแนนรวมผลการตัดสินของผลงานเทากัน จะพิจารณาจากความแตกตางของคะแนนท่ีได
เรียงลําดับจากจุดใหคะแนนท่ีมีคามากไปหานอย 

 

6.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ และแบบรายงานการว ิจ ัย  
  ใหจัดสงเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัยในวันลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด จํานวน 2 เล ม ภายในเล มประกอบด วย 
  6.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ.-2) 
  6.2  แบบรายงานการว ิจ ัย (แบบ ว-สอศ.-3) บทท ี ่1 – 5 ไม เก ินจํานวน 20 หน า โดยไม รวมปก 
บทค ัดย อ กิตต ิกรรมประกาศ สารบ ัญ บรรณาน กุรม และภาคผนวกของงานวิจัย (หากเก ินจํานวน 20 หน า 
คณะกรรมการจะไม พิจารณาใหคะแนนรายงานการวิจัย)  
  6.3  ภาคผนวก  ประกอบดวย 

1)  ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได และเกณฑ
มาตรฐานของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑท่ีเทียบเคียงครบทุกรายการ 

2)  แผนการตลาด ประกอบดวย ตนทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ ราคาขายผลิตภัณฑ 
พรอมบรรจุภัณฑ ประมาณการรายรับรายจายจากการขาย กลุมลูกคาเปาหมายและการสงเสริมการตลาด 
ตามหลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 4 ขอ 5 การใชประโยชนเชิงพาณิชย  

3)  แบบคุณลั กษณะผลงานสิ่ งประดิษฐ ฯ ท่ี เข าร วมการประกวดให เป นไปตามแบบท่ี 
สํ านักวิ จัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กําหนด จํ านวน 3 แผน (อยู ในเลม ๆ ละ จํ านวน 1 แผน และแยกส ง 
ตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 

4)  คูมือการบริโภคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
5)  หลักฐานการจําหนายผลิตภัณฑ ประกอบดวย บันทึกรายรับรายจาย หลักฐานการสั่งซ้ือ 

หลักฐานการจําหนาย และสถานท่ีจําหนาย         
6)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เชน เอกสารขอจดอนุสิทธิบัตรหรือเอกสารการขอเลขสารบบอาหาร (อ.ย.) 

/6.4  CD หรือ DVD... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐดานผลิตภณัฑอาหาร  (4) 

 
  6.4  CD หรือ DVD บันทึกขอมูลเนื้อหาท้ังหมดเรียงลําดับตามท่ีกําหนดในขอ 6.1 - 6.3 ลงใน CD  
หรื อ  DVD โดยบั น ทึก เป น ไฟล  Word และ  PDF จํ านวน 3 แผ น  พร อมระบุ ร ายละ เ อียด  ชื่ อ ผล งาน 
ชื่อสถานศึกษา บนแผน CD หรือ DVD บรรจุในซอง ติดไวปกหลังเอกสารนําเสนอเลมละ 1 แผน ท่ีเหลืออีก 1 แผน  
ใหนําสงพรอมแบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ตอนลงทะเบียน สําหรับเอกสารตนฉบับทุกรายการ 
ท่ีมีในรูปเลมรายงานจะตองมีในไฟลเอกสารดวย (เอกสารตนฉบับใดท่ีไมไดจัดพิมพใหสแกนเปนไฟลภาพ .jpg 
หรือ .PDF แทรกในไฟลเอกสาร และบันทึกลงในแผน CD หรือ DVD)       
 

7.  การพิมพแบบเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัย 
  7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
  7.2  ขนาดต ัวอ ักษร แบบปกต ิ ขนาด 16 point และห ัวข อ ขนาด 18 point 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8.  หลักเกณฑ… 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐดานผลิตภณัฑอาหาร  (5) 

 
8.  หลักเกณฑการพิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯประเภทท่ี 4  ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 
 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประด ิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือการบริโภค (รวม 15 คะแนน) 
1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ (แบบ ว-สอศ.-2)  (2 คะแนน) 
      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด 2 1.5 1 0 
1.2  รายงานการว ิจ ัย ตามแบบ ว-สอศ.-3  (10 คะแนน) 
      1.2.1  การเขียนบทนํา  (2 คะแนน)  2 1.5 1 0.5 
      1.2.2  แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.3  วิธีดําเนินการวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.4  ผลการวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
1.3  CD/DVD บันทึกขอมูลตามขอกําหนดในขอ 4.6  (1 คะแนน) 
      ความครบถวนสมบูรณของขอมูล  1 0.5 0 0 
1.4  คูมือการบริโภค  (2 คะแนน) 
      1.4.1 ความถูกตองครบถวนของขอมูลในคูมือการบริโภคภาษาไทย 1 0.5 0 0 
      1.4.2 ความถูกตองครบถวนของขอมูลในคูมือการบริโภคภาษาอังกฤษ 1 0.5 0 0 
2.  ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 40 คะแนน) 
      2.1  ประดิษฐ หรือ พัฒนาข้ึนใหม  (8 คะแนน)  8 6 4 2 
      2.2  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  (8 คะแนน) 8 6 4 2 
      2.3  การเลือกใชวัสดุ  (7 คะแนน) 7 5 3 1 
      2.4  ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ  (7 คะแนน) 7 5 3 1 
      2.5  ความนาสนใจของผลิตภัณฑ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
      2.6  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ  (5 คะแนน) 5 3 1 0 
3.  บรรจุภัณฑ  (รวม 20  คะแนน ) 
      3.1  การออกแบบบรรจุภัณฑ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
      3.2  การเลือกใชวัสดุ  (4 คะแนน ) 4 3 2 1 
      3.3  บรรจุภัณฑเหมาะสมกับผลิตภัณฑ  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      3.4  รายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
      3.5  ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
4.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 
      4.1  การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      4.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาษาไทย  (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
      4.3  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      4.4  การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาอังกฤษ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      4.5  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
      4.6  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

 
/5. การใชประโยชน... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประด ิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
5.  การใชประโยชนเชิงพาณิชย  (รวม 15 คะแนน) 
      5.1  ตนทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      5.2  ราคาขายของผลิตภัณฑ พรอมบรรจุภัณฑ  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      5.3  ประมาณการรายรับรายจายจากการขาย  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      5.4  กลุมลูกคาเปาหมาย และการสงเสริมการตลาด  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      5.5  หลักฐานการจําหนายผลิตภัณฑ  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

รวม 100  คะแนน 
 
9.  ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ประเภทท่ี 4 เพ่ือการอนุรักษพลังงาน 
 

 
 
 
 

 
/1.2 รายงานการ… 

  

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประด ิษฐฯ และคูม ือการบริโภค  ( รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ 
      ของคนรุนใหมตามแบบ ว-สอศ-2    
      (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

 ขอมูลและรายละเ อียด ท่ี กําหนดไว ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ  

 มี ค ว า ม ส ม บู ร ณ ค ร บ ถ ว น  ท้ั ง ใ น ด า น เ นื้ อ ห า 
ภาพประกอบ การพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม 
มีความประณีตถูกตองตามรูปแบบ  

 ใชเปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (1.5) 

 ขอมูลและรายละเ อียด ท่ี กําหนดไว ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ  

 มี ค ว า ม ส ม บู ร ณ ค ร บ ถ ว น  ท้ั ง ใ น ด า น เ นื้ อ ห า 
ภาพประกอบ การพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม 
ถูกตองตามรูปแบบ ใชเปนเอกสารอางอิงได  

 แตไมมีความประณีต  

พอใช = (1) 
 

 ขอมูลและรายละเ อียด ท่ี กําหนดไว ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ ครบถวน  

 ท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบ การพิมพ  
 การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม แตสวนใหญไมถูกตอง

ตามรูปแบบและไมประณีต  
 ไมเหมาะสมใชเปนเอกสารอางอิง 

ปรับปรุง = (0)  ไมมีแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐดานผลิตภณัฑอาหาร  (7) 

 
 

 

 
 

    /1.2.4 ผลการวิจัย... 
  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
1.2  รายงานการว ิจ ัยตามแบบ            
       ว-สอศ-3  (10 คะแนน) 
                                               
      1.2.1 การเขียนบทนํา   
              (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 
 บทนําแสดงท่ีมาหรือปญหา วัตถุประสงค  
 ขอบเขต ประโยชนของสิ่งประดิษฐผลิตภัณฑอาหาร 
 ไดครบ สอดคลองกับหัวขอท่ีกําหนด ชัดเจน 

ดี = (1.5) 
 บทนําแสดงท่ีมาหรือปญหา วัตถุประสงค   
 ขอบเขต ประโยชนของสิ่งประดิษฐผลิตภัณฑอาหาร 
 ไดครบ สอดคลองกับหัวขอท่ีกําหนด แตไมชัดเจน 

พอใช = (1)  
บทนําแสดงท่ีมาหรือปญหา วัตถุประสงค  
ขอบเขต ประโยชนของสิ่งประดิษฐผลิตภัณฑอาหาร
ครบ แตไมสอดคลองกับหัวขอท่ีกําหนด 

ปรับปรุง = (0.5) 
 บทนําแสดงท่ีมาหรือปญหา วัตถุประสงค ขอบเขต 

ประโยชนของสิ่งประดิษฐผลิตภัณฑอาหาร 
 ไมครบหัวขอท่ีกําหนด 

       1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี  และ  
               งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
               (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีนําเสนอเก่ียวของกับสิ่งประดิษฐ 
ครอบคลุมเนื้อหา มีรายละเอียดสําคัญ และมีงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของสนับสนุน โดยมีแหลงอางอิงท่ีเชื่อถือได  

ดี = (1.5) 
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีนําเสนอเก่ียวของกับสิ่งประดิษฐ 
ครอบคลุมเนื้อหา มีรายละเอียดสําคัญ มีงานวิจัย
สนับสนุนแตไมสอดคลอง มีแหลงอางอิงท่ีเชื่อถือได 

พอใช = (1)  
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีนําเสนอเก่ียวของกับสิ่งประดิษฐ 
ครอบคลุมเนื้อหา มีรายละเอียดสําคัญ มีแหลงอางอิงท่ี
เชื่อถือได แตไมมีงานวิจัยสนับสนุน 

ปรับปรุง = (0.5) 
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีนําเสนอไมเก่ียวของกับสิ่งประดิษฐ 
แตมีแหลงอางอิงท่ีเชื่อถือได  
และไมมีงานวิจัยสนับสนุน 

 1.2.3  วิธีดําเนินการวิจัย 
       (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

ดําเนินการวิจัยครบ 4 ประการ   
1)  ตรงตามวัตถุประสงค  
2)  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารถูกตอง 
3)  ใชอุปกรณเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ ถูกตอง  
4.  วิธีการเก็บขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
     ขอมูลถูกตอง 

ด ี= (1.5) ดําเนินการวิจัยเพียง  3 ประการ   

พอใช = (1)  ดําเนินการวิจัยเพียง  2 ประการ   

ปรับปรุง = (0.5) ดําเนินการวิจัยเพียง  1 ประการ   



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐดานผลิตภณัฑอาหาร  (8) 

 

 
 
 

 
          /1.4.2 คูมือการบริโภค… 

  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

      1.2.4 ผลการวิจัย   
              (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2)  

 ผลการวิจัยท่ีนําเสนอมีความถูกตองเหมาะสมครบ  
 3 ประการ  1) นําเสนอครบถวนตามวัตถุประสงค   
 2) ผลการวิจัยถูกตองและครบถวนตามระเบียบวิธีวิจัย  

3) รูปแบบการนําเสนอเหมาะสมกับลักษณะขอมูล 

ดี = (1.5)  
 ผลการวิจัยท่ีนําเสนอมีความถูกตองเหมาะสม 
 เพียง 2 ประการ 

พอใช = (1)  
 ผลการวิจัยท่ีนําเสนอมีความถูกตองเหมาะสม 
 เพียง 1 ประการ   

ปรับปรุง = (0.5) 
 ผลการวิจัยท่ีนําเสนอสวนใหญไมถูกตอง 
 ไมเหมาะสม 

       1.2.5  สรุป อภปิรายผล 
               และขอเสนอแนะ 
               (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2)  

สรุปผลครบ  3  ประการ   
1) สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ตรงประเด็น  
2) อภิปรายผลอยางมีเหตุผลโดยมีแนวคิดทฤษฎี  
   และงานวิจัยท่ีเก่ียวของสนับสนุน 
3) มีขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน  
   หรือการพัฒนาตอยอด 

ด ี= (1.5)  สรุปผลเพียง 2 ประการ จาก 3  ประการ 

พอใช = (1)  สรุปผลเพียง 1 ประการ จาก 3  ประการ 

ปรับปรุง = (0.5) สรุปผลไมสอดคลองท้ัง  3  ประการ  

1.3  CD/DVD บ ันท ึกข อม ูล 
      ตามข อกําหนดในข อ 6 สวนท่ี 4 
      ความครบถวนของขอมูล 
      (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1)  
สวนท่ี 1, 2, 3 มีขอมูลครบถวนทุกสวน  
ท้ังไฟล .DOC และไฟล PDF  

ดี = (0.5)  
สวนท่ี 1, 2, 3 สวนใดสวนหนึ่งมีขอมูล ไมครบถวน 
แตมีขอมูลท้ังไฟล .DOC และไฟล PDF 

พอใช = (0)  สวนท่ี 1, 2, 3 มีขอมูลไมครบถวน   

1.4  คูมือการบริโภค/ ความชัดเจน 
      ถูกตองของขอมูล/รายละเอียด   
      (2  คะแนน) 
      1.4.1 คูมือการบริโภคภาษาไทย 
            (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) 

แสดงรายละเอียดครบทุกรายการ 
1) ชื่อผลิตภัณฑ รายละเอียดของสวนผสม 
2) วิธีการเตรียมเพ่ือบริโภค 3) วิธีการเก็บรักษา  
4) วัน เดือน ป ท่ีผลิต หรือ หมดอายุ  5) ราคา 
6) ท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถติดตอได 

 ด ี= (0.5) แสดงรายละเอียดไมครบรายการ 

 ปรับปรุง = (0) ไมมีคูมือการบริโภคภาษาไทย 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐดานผลิตภณัฑอาหาร  (9) 

 

 

 
          /2.4 ข้ันตอนการพัฒนา… 

  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

      1.4.2  คูมือการบริโภคภาษาอังกฤษ 
             (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) 

แสดงรายละเอียดครบทุกรายการ 
1) ชื่อผลิตภัณฑ รายละเอียดของสวนผสม/ 
2) วิธีการเตรียมเพ่ือบริโภค 3) วิธีการเก็บรักษา  
4) วัน เดือน ป ท่ีผลิต หรือ หมดอายุ 5) ราคา  
6) ท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถติดตอได 

 ด ี= (0.5) แสดงรายละเอียดไมครบรายการ 

 ปรับปรุง = (0) ไมมีคูมือการบริโภคภาษอังกฤษ 

2.  ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 40 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
2.1  ประดิษฐหรือพัฒนาข้ึนใหม 
      (8  คะแนน) ด ีมาก = (8)  

เปนผลิตภัณฑอาหารใหมท่ีไดจากการคิดคน 
และพัฒนาท้ัง 1) สวนผสม  2) วิธีการ  
และ 3)  รูปแบบของผลิตภัณฑ  

ดี = (6)  
เปนผลิตภัณฑอาหารใหมท่ีไดจากการคิดคน 
และพัฒนา 2 ใน 3 ประการ 

พอใช = (4)  
เปนผลิตภัณฑอาหารใหมท่ีไดจากการคิดคน 
และพัฒนา 1 ใน 3 ประการ 

ปรับปรุง = (2) 
เปนผลิตภัณฑอาหารใหมท่ีไมมีการคิดคน 
หรือพัฒนาข้ึนใหม 

2.2  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  
       (8 คะแนน) ด ีมาก = (8)  

ประยุกตใชความรูในการประดิษฐผลิตภัณฑอาหาร 
ไดแปลกใหมหรือแตกตางจากเดิม 
ท้ังวิธีการผลิต และผลิตภัณฑอาหาร 

ดี = (6)  
ประยุกตใชความรูในการประดิษฐผลิตภัณฑอาหาร 
ไดแปลกใหมหรือแตกตางจากเดิมดานวิธีการผลิต 
หรือผลิตภัณฑอาหารอยางใดอยางหนึ่ง 

พอใช = (4)  
ประยุกตใชความรูในการประดิษฐผลิตภัณฑอาหาร 
ไดแตกตางจากเดิมเล็กนอย  

ปรับปรุง = (2) วิธีการผลิตและผลิตภัณฑอาหารไมแปลกใหม 

2.3  การเลือกใชวัสดุ 
      (7 คะแนน) 

ดีมาก = (7)  
ใชวัสดุประดิษฐผลิตภัณฑอาหารได 1) เหมาะสม   
2) ประหยัด  และ 3) ปลอดภัย ครบท้ัง 3 ดาน 

ดี = (5)  
ใชวัสดุประดิษฐผลิตภัณฑอาหารได 1) เหมาะสม   
2) ประหยัด  และ 3) ปลอดภัย เพียง 2 ดาน 

พอใช = (3)  
ใชวัสดุประดิษฐผลิตภัณฑอาหารได 1) เหมาะสม   
2) ประหยัด  และ 3) ปลอดภัย เพียง 1 ดาน 

ปรับปรุง = (1)  ใชวัสดุไมเหมาะสม ไมประหยัด ไมปลอดภัย 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐดานผลิตภณัฑอาหาร  (10) 

 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.4  ข้ันตอนการพัฒนา 
      (7 คะแนน) 

ดีมาก = (7)  

ข้ันตอนการพัฒนาครบ 3 ประการ คือ 
1)  ถูกตองตามหลักวิชาการ ในการพัฒนา   
    ผลิตภัณฑอาหาร   
2)  สอดคลอง ครบถวน ตามวัตถุประสงค  
3)  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะห 
     ขอมูลครบถวน ตามวัตถุประสงค   

ด ี= (5) ข้ันตอนการพัฒนามี 2 ประการ จาก 3 ประการ 
พอใช = (3)  ข้ันตอนการพัฒนามี 1 ประการ จาก 3 ประการ 
ปรับปรุง = (1)  ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑไมครบถวนสมบูรณ  

2.5  ความนาสนใจของผลิตภัณฑ       
      (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  

 มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 
 1)  ดึงดูดความสนใจ 
 2)  มีคุณสมบัติเปนท่ียอมรับของผูบริโภคในดาน   
     ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส  
 3)  มีประโยชนทางโภชนาการตรงตอกลุมลูกคา    
     เปาหมายทางการตลาด  

ด ี= (4)  มีคุณลักษณะ 2 ประการจาก 3 ประการ 

พอใช = (3)  มีคุณลักษณะ 1 ประการจาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (2)  เปนผลิตภัณฑท่ีดึงดูดความสนใจแตขาดคุณสมบัติอ่ืน 

2.6  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 
      (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  

ผลิตภัณฑอาหารมีความปลอดภัยตอผูบริโภคเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑ 
ท่ีเทียบเคียงครบทุกรายการ มีเอกสารรับรองผล 
การตรวจวิ เคราะห ท่ีประทับตราของหนวยงาน  
พร อมแสดง เอกสารมาตรฐ านของผลิ ตภัณฑ 
หรือผลิตภัณฑท่ีเทียบเคียง 

ดี = (3)  

ผลิตภัณฑอาหารมีความปลอดภัยตอผูบริโภคเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑ 
ท่ีเทียบเคียงครบทุกรายการ มีเอกสารรับรองผล 
การตรวจวิ เคราะห ท่ีประทับตราของหนวยงาน 
แต ไ ม แ ส ด ง เ อกส ารม าตร ฐ านของผลิ ตภัณฑ 
หรือผลิตภัณฑท่ีเทียบเคียง  

พอใช = (1)  

ผลิตภัณฑอาหารมีความปลอดภัยตอผูบริโภคเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑ 
ท่ีเทียบเคียงครบทุกรายการ มีเอกสารรับรองผล 
การตรวจวิ เคราะห ท่ีประทับตราของหนวยงาน  
แตรายการไมครบถวน 

ปรับปรุง = (0) ไมมีเอกสารรับรองความปลอดภัย 
 

          /3. บรรจุภัณฑ… 
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3.  บรรจุภัณฑ (รวม 20 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
3.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ 
      (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5)  

 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 
 ครบ 4 ประการ       
 1)  ออกแบบตรงกับวัตถุประสงคในการใชงาน 
 2)  มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ 
 3)  สื่อใหรูถึงชนิดของผลิตภัณฑ 
 4)  สะดวกตอการนําไปใช  

ดี = (4)  
 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 
 มีเพียง  3  ประการ จาก 4 ประการ    

พอใช  = (3)  
 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 

มีเพียง  2  ประการ จาก 4 ประการ    

ปร ับปร งุ = (2)  
 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 

มีเพียง  1  ประการ จาก 4 ประการ    
3.2  การเลือกใชวัสดุ  
      (4 คะแนน) 

ด ีมาก = (4)  
เลือกใชวัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ 
มีความปลอดภัย และประหยัด 

ดี = (3)  
เลือกใชวัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ 
มีความปลอดภัย แตไมประหยัด 

พอใช  = (2)  
เลือกใชวัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ 
ไมมีความปลอดภัย และไมประหยัด 

ปร ับปร ุง = (1)  เลือกใชวัสดุไมเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ 
3.3  บรรจุภัณฑเหมาะสม 
      กับผลิตภัณฑ  (3 คะแนน) 

ด ีมาก = (3)  

บรรจุภัณฑมีลักษณะครบ  3  ประการ คือ 
1)  มีรูปทรงสวยงาม    
2)  มีความคงทน 
3)  มีขนาด และน้ําหนักท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

ด ี = (2)  
บรรจุภัณฑมีลักษณะเพียง  2  ประการ  
จาก  3  ประการ  

พอใช = (1)  
บรรจุภัณฑมีลักษณะเพียง  1  ประการ  
จาก  3  ประการ 

ปร ับปร งุ = (0)  
บรรจุภัณฑ มีรูปทรง ความคงทน ขนาด  
และน้ําหนักไมเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

 
 

 
 
 
 

/3.4 รายละเอียด… 
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3.4  รายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑ    
      และบรรจุภัณฑ 
      (4 คะแนน ) ด ีมาก = (4)  

มีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑท่ีจําเปนแสดงไว 
ท่ีบรรจุภัณฑ ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ ผูผลิตสถานท่ีผลิต 
วัน เดือน ป ท่ีผลิต และ หรือ หมดอายุ น้ําหนัก  
หรือ ปริมาตร สวนประกอบท่ีสําคัญโดยประมาณ  
และราคาขาย ครบถวน 

ดี = (3)  

มีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑท่ีจําเปนแสดงไว 
ท่ีบรรจุภัณฑ ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ ผูผลิตสถานท่ีผลิต 
วัน เดือน ป ท่ีผลิต และ หรือ หมดอายุ น้ําหนัก  
หรือ ปริมาตร สวนประกอบท่ีสําคัญโดยประมาณ  
และราคาขาย ครบถวน แตบางสวนไมถูกตอง 

พอใช = (2)  

มีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑท่ีจําเปนแสดงไว 
ท่ีบรรจุภัณฑ ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ ผูผลิตสถานท่ีผลิต 
วัน เดือน ป ท่ีผลิต และ หรือ หมดอายุ น้ําหนัก  
หรือ ปริมาตร สวนประกอบท่ีสําคัญโดยประมาณ  
และราคาขาย ไมครบถวน และไมถูกตอง 

ปรับปรุง = (1) 
ไมมีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑอาหารท่ีจําเปน 
แสดงไวท่ีบรรจุภัณฑ 

3.5  ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ 
      (4  คะแนน) 

ด ีมาก = (4)  

บรรจุภัณฑมีลักษณะครบ  4  ประการ 
1)  มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
2)  ไมมีผลกระทบตอผลิตภัณฑ 
3)  ชวยปองกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ 
4)  ไมทําลายสิ่งแวดลอม 

ด ี= (3)  บรรจุภัณฑมีลักษณะ 3 ประการ จาก 4 ประการ 

พอใช = (2)  บรรจุภัณฑมีลักษณะ 2 ประการ จาก 4 ประการ 

ปรับปรุง = (1) บรรจุภัณฑมีลักษณะ 1 ประการ จาก 4 ประการ 
 

4.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 
4.1  ความพร อมในการนําเสนอ 
      ผลงานและการสาธ ิตภาษาไทย  
      (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

มีความพรอมครบ  3  ประการ คือ 
1) มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
2) ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต      
    ทดลอง โดยใชของจริง หรือ สื่อประกอบ 
3) มีเอกสารในการเผยแพรผลงานภาษาไทยอยาง 
   ครบถวนและเหมาะสม  

ด ี= (1.5) มีความพรอมครบ  2  ประการ จาก  3  ประการ 
พอใช  = (1)  มีความพรอมครบ  1  ประการ จาก  3  ประการ 

ปรับปรุง = (0.5)   ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 
           

/4.2 บุคลิกภาพ... 
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4.2 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน 
     ภาษาไทย (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ด ี = (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสมดานใดดานหนึ่ง 

ปรับปรุง = (0)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอไมเหมาะสม 

4.3  ความชัดเจนในการนําเสนอ  
      ผลงานภาษาไทย  (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต  หรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ถูกตองท้ัง  4  ดาน  คือ   
1) แนวความคิดการประดิษฐ   
2) ประโยชนใชสอย   
3) กระบวนการผลิต  
4)  วิธีการบริโภค 

ดี = (1.5) 
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ถูกตอง  3  ดาน จาก  4  ดาน 

พอใช  = (1)  
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง  
ถูกตอง 2 ดาน จาก  4  ดาน 

ปรับปรุง = (0.5)  
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง  
ถูกตอง 1 ดาน จาก  4  ดาน 

4.4  ความพร อมในการนําเสนอ 
      ผลงานและการสาธ ิต  
      ภาษาอังกฤษ 
     (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

มีความพรอมครบ  3  ประการ คือ 
1) มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
2) ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต    
   ทดลอง โดยใชของจริง หรือ สื่อประกอบ 
3) มีเอกสารในการเผยแพรผลงานภาษาอังกฤษอยาง
ครบถวนและเหมาะสม  

ด ี= (1.5) มีความพรอม  2  ประการ จาก  3  ประการ 
พอใช  = (1)  มีความพรอม  1  ประการ จาก  3  ประการ 
ปรับปรุง = (0.5)   ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 

4.5 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน 
     ภาษาอังกฤษ  (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ด ี = (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสมดานใดดานหนึ่ง 

ปรับปรุง = (0)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอไมเหมาะสม 

/4.6 ความชัดเจน... 
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4.6  ความชัดเจนในการนําเสนอ 
      ผลงานภาษาอังกฤษ    
      (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต  หรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ถูกตองท้ัง  4  ดาน  คือ    
1) แนวความคิดการประดิษฐ  
2) ประโยชนใชสอย   
3) กระบวนการผลิต  
4)  วิธีการบริโภค 

ดี = (1.5) 
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ถูกตอง  3  ดาน  จาก  4  ดาน  

พอใช  = (1)  
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง  
ถูกตอง  2  ดาน  จาก  4  ดาน 

ปรับปรุง = (0.5)  
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง  
ถูกตอง 1  ดาน  จาก  4  ดาน 

 

5. การใชประโยชนเชิงพาณิชย  (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

5.1  ตนทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ     
      (3 คะแนน) ด ีมาก = (3)  

แสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ 
พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต  
ครบถวนถูกตอง 

ดี = (2)  

แสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ 
พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต 
ครบถวนแตไมถูกตอง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พอใช = (1)  
แสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ 
พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต 
ไมครบถวนแตถูกตอง  

ปรับปรุง = (0) 

แสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ 
พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต 
ไมครบถวนและไมถูกตอง 
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5.2 ราคาขายผลิตภัณฑ 
      พรอมบรรจุภัณฑ  
      (3 คะแนน) 
 

ด ีมาก = (3)  
คํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุนถูกตอง 
และกําหนดราคาขายเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

ดี = (2)  
คํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุนถูกตอง 
แตกําหนดราคาขายไมเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

พอใช = (1)  
คํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุน 
ไมถูกตอง 

ปรับปรุง = (0) ไมคํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุน 
5.3  ประมาณการรายรับรายจาย 
      จากการขาย (3 คะแนน ) ด ีมาก = (3)  

แสดงแผนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 
พรอมท้ังประมาณการรายรับรายจายในระยะเวลา  
1 ป  โดยจัดทําเปนรายเดือน 12 เดือน ไดถูกตอง 

ดี = (2)  
แสดงแผนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 
พรอมท้ังประมาณการรายรับรายจายได ถูกตอง 
แตไมครบตามระยะเวลา 

พอใช = (1)  
แสดงแผนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 
ไมถูกตองแตครบตามระยะเวลา 

ปรับปรุง = (0) 
ไ ม มี แ ผ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ 
รวมท้ังประมาณการรายรับรายจาย 

5.4  กลุมลูกคาเปาหมาย  
      และการสงเสริมการตลาด 
      (3 คะแนน ) 

ด ีมาก = (3)  
กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายถูกตอง มีแผนสงเสริม
การตลาดท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑและกลุมลูกคา
เปาหมาย 

ดี = (2)  
กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายถูกตอง แผนสงเสริม
การตลาดไมเหมาะสมกับผลิตภัณฑและกลุมลูกคา
เปาหมาย 

พอใช = (1)  
กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายไมถูกตอง 
แตแผนสงเสริมการตลาดไมเหมาะสม 

ปรับปรุง = (0) 
ไม มีกลุมลูกค า เปาหมาย และไม มีแผนสง เสริม
การตลาด 

 
 
 
 
 
 
 

 
/5.5 หลักฐานจาก… 
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5.5  หลักฐานจากการจําหนาย 
      ผลิตภัณฑ 
      (3  คะแนน) 

ด ีมาก = (3)  
แสดงหลักฐานการจําหนาย ประกอบดวย  
1) หลักฐานการสั่งซ้ือ  2) บัญชีรายรับรายจาย   
3) สถานท่ีจําหนาย         

 ด ี= (2)  แสดงหลักฐานการขาย  2  รายการ   

 พอใช = (1)  แสดงหลักฐานการขาย  1  รายการ   

 ปรับปรุง = (0) ไมแสดงหลักฐานการขาย 
 

หมายเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงานเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนขอ 2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ วามีคะแนนตางกันหรือไม  โดยพิจารณาตามลําดับจุดท่ีใหคะแนนมากไปหานอย 

 

10.  แนวทางการปฏิบัติ  ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ปพุทธศักราช 2562 – 2563 
 
 
 
 
 

(นายวิชัย  หาญพลาชัย) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

ประธานคณะกรรมการจัดทําขอกําหนด กติกา  
และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 

(นายชัยมงคล  เสนาส)ุ 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดทําขอกําหนด กติกา 
และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 
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ขอกําหนด กตกิา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน “สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา” 

การประกวดสิง่ประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศ ึกษา 2562 

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

ประเภทท ี่ 5 ดานหัตถศิลป 
 

1.  คําจํากัดความ  

 งานหัตถศิลป  หมายถึง  ผลงานศิลปะในการประดิษฐผลิตภัณฑตาง ๆ ดวยมือ โดยถือความงาม 
เปนหลักและนําแนวความคิดศิลปะสมัยเกามาประยุกตเพ่ืออนุรักษและสืบสาน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
หรือเอกลักษณของชุมชนให มีความทันส มัย  ทัน เหตุการณ  โดยใช เทคโนโลยี  เครื่ อง มือ เครื่ อ งจั กร 
บางสวนในการประดิษฐผลงานตามหลักองคประกอบศิลปในการประดิษฐผลิตภัณฑตาง ๆ เพ่ือนําไปใช 
ในการประดับ ตกแตง อาคารบานเรือน สถานท่ี หรือสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ รวมถึงเครื่องประดับรางกาย 
ท่ีใชในชีวิตประจําวันตามวิถีไทยในสังคมปจจุบัน 

 การบรรจุภัณฑ  หมายถึง  ศาสตรและศิลป ท่ีใชในการบรรจุสินคาโดยใชการออกแบบประดิษฐ 
ดวยมือ หรือเทคโนโลยี ท่ีมีความสวยงามเปนหลักเหมาะสมตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
 

2. เจตนารมณ  

เพ่ือใหเกิดผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทางดานหัตถศิลป ตองเปนกระบวนการทางความคิดสรางสรรคระหวาง
นัก เรี ยน นัก ศึกษา ร วม กับชุมชนโดยนํ า เอาภู มิปญญา วัสดุ  ในทอง ถ่ินและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
มาประยุกตวัสดุอ่ืนๆ ท่ีมีความหลากหลาย แสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความรวมสมัยพรอมบรรจุภัณฑ 
เ พ่ือนํ า ไปสู การอนุรักษ งานหัตถศิลป ไทยและเ กิดประโยชน ในการ เ พ่ิม มูลค าของผลงานสิ่ งประดิษฐ 
ในเชิงพาณิชย 

 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ืออนุรักษและสืบสานงานหัตถศิลป ใหคงอยูคูสังคมไทย 

3.2  เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานหัตถศิลปของไทย 

  3.3  เพ่ือพัฒนากระบวนการทางความคิดสรางสรรค และสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนาทักษะ 
ในการประดิษฐงานหัตถศิลปเชิงพาณิชยกาวสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

3.4  เพ่ือนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาการออกแบบผลงานสิ่งประดิษฐสูชุมชน 

  3.5  เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสิ่งประดิษฐหัตถศิลปท่ีสามารถผลิตเปนอุตสาหกรรมตอไป 

  3.6  เพ่ือสนับสนุนการนําไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
 

4. ขอกําหนดท่ัวไป 

 4.1  เปนผลงานท่ีเกิดจากการประดิษฐดวยมือเปนสวนใหญ ใชเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรบางสวน 
ในการประดิษฐโดยถือความงามตามหลักองคประกอบศิลปและตองไมเคยผานการประกวดสิ่งประดิษฐของคน 
รุนใหม ระดับชาติ มากอน หรือนําผลงานสิ่งประดิษฐเดิมท่ีเคยไดรับรางวัลมาสงเขาประกวดใหมโดยเปลี่ยนประเภท 
 

/4.2 ตองเปนงาน... 
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 4.2  ตองเปนงานหัตถศิลปตามคําจํากัดความ  

 4.3  ไมเปนผลงานท่ีลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

 4.4  ตองใชวัสดุท่ีมีอยูในทองถ่ินเหมาะสมกับสิ่งประดิษฐ มีจําหนายในทองตลาดท่ัวไป  

4.5  บรรจุภัณฑมีความสวยงามและเหมาะสมกับผลิตภัณฑตามเกณฑท่ีกําหนด 

 4.6  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน ท่ีสามารถสาธิตกระบวนการผลิต 
และทดลองการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค หรือมีหลักฐานแสดงกระบวนการผลิต การสาธิตและใชงานไดจริง  

 4.7  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขารวมการประกวดประเภทท่ี 5 จากสถานศึกษาเดียวกัน ตองไมซํ้ากับผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอ่ืน ๆ อาทิเชน ชื่อ รูปราง คุณลักษณะและกระบวนการทํางาน ฯลฯ 

 4.8  เอกสารการวิจัยเปนไปตามสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษากําหนด 

 4.9  เปนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. , ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาระบบทวิภาคี และแสดงหลักฐานการเปนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จํานวนไมเกิน 10 คน และท่ีปรึกษาจํานวนไมเกิน 5 คน 

 4.10  ตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน 
 

5.  หล ักเกณฑ การพ ิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ  

 5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดท่ัวไปของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 5 ดานหัตถศิลป ทุกประการ จึงจะเขารวมการประกวดได   
 5.2 ผลงานสิ่ งประดิษฐฯ  ท่ี ส ง เข าประกวดตอง มีการลงทะเบี ยนผลงานในฐานขอมูลออนไลน 
(Thaiinvention.net) กอนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เขารวมการประกวด ไดรับงบประมาณ และการรับรองผลการ
ประกวด โดยใหนําสงเอกสารแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”ท่ีพิมพออกจากระบบในวันท่ีรายงาน
ตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 

    5.3 การเปล่ียนแปลงช่ือ หรือประเภทผลงานส่ิงประดิษฐฯ ในการสงเขาประกวดสามารถเปล่ียนแปลงได
ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทานั้น และตองแจงลวงหนา กอนการประกวดไมนอยกวา 7 วัน สวนการประกวด 
ในระดับภาคและระดับชาติ ไมอนุญาตใหเปล่ียนแปลงช่ือ หรือ ประเภทผลงานส่ิงประดิษฐฯ 

 5.4  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลียนแบบ 
หรือ สงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

 5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงประกวดและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังวามีการ 
ลอกเลียนผลงานหรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปข้ึนมาแทน 

 5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีมีการซ้ือขายในทองตลาด แลวนํามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กนอย 
เพ่ือสงเขาประกวดจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

 5.7  กรณีท่ีเปนการนําสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดงใหเห็นวาไดมีการ
พัฒนาใหมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนกวาเดิม โดยไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรของผูอ่ืน 

 

 

/5.8 กรณีเกิดปญหา… 
  



 ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี  5  ดานหัตถศิลป  (3) 

  

 5.8  กรณีเกิดปญหาในการดําเนินการใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูชี้ขาด 

 5.9  ผลงานสิ่งประดิษฐท่ีเคยเขารวมการประกวดระดับชาติ ไมอนุญาตใหนําผลงานเขาประกวดอีก  
หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังวาเคยมีการนําผลงานสิ่งประดิษฐเขารวมประกวด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที 
 

6.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ และแบบรายงานการว ิจ ัย  

 6.1  เอกสารนําเสนอผลงาน ในการประกวดสิ่ งประดิษฐของคนรุนใหม  ตองอยู ในเลมเดียวกัน 
โดยจํานวน 2 เลม จัดเรียงตามลําดับ ดังนี้ 

 6.1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2561 ปพุทธศักราช 2561 – 2562  (แบบ ว-สอศ-2)  
ไมมีจุดแกในแบบดวย 

 6.1.2  แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ตัดขอ 16 ภาคผนวก ในสวนของ (แบบ ว-สอศ-2) 

 6.1.3  ภาคผนวก 

   1) คูมือการใชงาน 

   2) แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชงานจริง ประจาํปการศึกษา 2561 

   3) แบบนําเสนอคุณลักษณะ 

   4 ) แผนธุรกิจ  

   5 ) เอกสาร ความรวมมือในการจําหนาย หรือเอกสารการจําหนาย (ถามี) 

  6.1.4  แผน CD หรือ DVD ท่ีมีขอมูลท้ังหมด ในรูปแบบ ไฟลนามสกุล .doc และ .pdf  ติดอยูบริเวณ
ปกดานใน 
 

7.  การพิมพแบบเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัย 

 7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 

 7.2  ขนาดต ัวอ ักษร แบบปกต ิ ขนาด 16 point และห ัวข อ ขนาด 18 point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/8. หลักเกณฑ… 
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8.  หลักเกณฑการพิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ ประเภทท่ี 5  ดานหัตถศิลป 

 
 
 

/4. บรรจุภัณฑ… 
  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประด ิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 
1.1  แบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ (แบบ ว-สอศ-2)  (2 คะแนน) 

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด  2 1.5 1 0 

1.2  แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3)  (10 คะแนน) 

      1.2.1  การเขียนบทนํา  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.2.2  แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.2.3  วิธีดําเนินการวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.2.4  ผลการวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.2.5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
1.3  คูมือประกอบการใชงาน (ภาษาไทย และอังกฤษ) และแบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (1 คะแนน) 

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด  1 0.5 0.3 0 

1.4  แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (1 คะแนน) 

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด   1 0.5 0.3 0 

1.5  CD/DVD บันทึกขอมูลตามขอกําหนด  (1 คะแนน) 

      ความครบถวนสมบูรณของขอมูล 1 0.5 0.3 0 

2.  ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 50 คะแนน) 
     2.1  ประดิษฐคิดคนข้ึนมาใหม  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

     2.2  ความคิดสรางสรรค  (7 คะแนน) 7 5 3 1 

     2.3  การออกแบบผลิตภัณฑ  (5 คะแนน) 5 4 3 1 

     2.4  การเลือกใชวัสดุ  (7 คะแนน) 7 5 3 1 

     2.5  ความสวยงามประณีตของผลิตภัณฑ  (8 คะแนน) 8 6 4 2 
      2.6  คุณคาของผลิตภัณฑ  (8 คะแนน) 8 6 4 2 

     2.7  ประโยชนการใชงาน  (5 คะแนน) 5 4 3 1 

3.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  เปนภาษาไทยและอังกฤษ  (รวม 10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.1  ความพรอมในการนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย/ 
           ภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 
            

4 3 2 1 

     3.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
           (3 คะแนน) 3 2.5 2 1.5 

     3.3  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
           (3 คะแนน) 3 2.5 2 1.5 



 ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี  5  ดานหัตถศิลป  (5) 

 

  
9.  ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 5 ดานหัตถศิลป 
 

 

/1.2 แบบรายงาน… 
  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประด ิษฐ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

4.  บรรจุภัณฑ (รวม 10 คะแนน) 
     

 
 
 
 
 

     4.1  การเลือกใชวัสดุและความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ (5 คะแนน) 5 3 2 1 

     4.2  การนําเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบ  มีรายละเอียด 
           ขอมูลผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ (5 คะแนน) 5 3 2 1 

5.  การใชประโยชนเชิงพาณิชย (รวม 15 คะแนน) 
     5.1  การถายทอดองคความรู และทักษะ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
     5.2  แผนพัฒนาสูเชิงพาณิชย (3 คะแนน) 3 2 1 0 
     5.3  พัฒนาสูเชิงพาณิชย (10 คะแนน) 10 8 6 4 

รวม 100  คะแนน 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประด ิษฐฯ และคูม ือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ 
      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/
 รายละเอียด ตามแบบ ว-สอศ-2 
 (2 คะแนน) 
 
 

ดีมาก = (2) 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ  

 มีความสมบูรณครบถวนท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบ
มีความประณีตถูกตองของรูปแบบในการพิมพ  

 การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม 
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

 

ดี = (1.5) 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ  

 มีความสมบูรณครบถวนท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบ
แตไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ 

 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม 
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 
 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ  

 ไมครบถวนท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบ 
 ไมมีความประณีตถูกตองของรปูแบบ 
 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม 

ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
 

 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ 
 ไมถูกตองตามแบบท่ีกําหนด 



 ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
1.2  แบบรายงานการวิจัย 
      (แบบ ว-สอศ-3) (10 คะแนน) 
      1.2.1 การเขียนบทนํา (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2)  
 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับสภาพปญหา
ครบถวนถูกตอง 

ดี = (1.5)  
 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับสภาพปญหาถูกตอง 
แตไมครบถวน 

พอใช = (1)  
 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับสภาพปญหา  
 ไมสอดคลองกัน 

ปรับปรุง = (0)  
  ไมมีความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

 วัตถุประสงค และสภาพปญหา 
      1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี  
              และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   
              (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2)  
มีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
มาประยุกตใช มีการนําแนวคิด หรือ งานวิจัยอ่ืน ๆ  
มาสนับสนุนการวิจัยถูกตองครบถวน 

ดี = (1.5)  
มีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
มาประยุกตใช มีการนําแนวคิด หรือ งานวิจัยอ่ืน ๆ  
มาสนับสนุนการวิจัยถูกตองแตไมครบถวน 

พอใช = (1)  
มีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
มาประยุกตใช มีการนําแนวคิด หรือ งานวิจัยอ่ืน ๆ  
มาสนับสนุนการวิจัยไมถูกตองไมครบถวน 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
มาประยุกตใช ไมมีการนําแนวคิด หรือ งานวิจัยอ่ืน ๆ  
มาสนับสนุนการวิจัย 

      1.2.3  วิธีดําเนินการวิจัย    
              (2 คะแนน) ด ีมาก = (2)  

ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการท่ีใช 
ตอบปญหาการวิจัยถูกตองครบถวน 

ดี = (1.5)  
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการท่ีใช 
ตอบปญหาการวิจัยถูกตอง แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช = (1)  

ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการท่ีใช 
ตอบปญหาการวิจัยถูกตองครบถวน  
แตมีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการท่ีใช 
ตอบปญหาการวิจัยไมถูกตอง ไมครบถวน 

 

/1.2.4  ผลการวิจัย… 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

      1.2.4  ผลการวิจัย (2 คะแนน) 
ด ีมาก = (2)  

 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 
การวิจัย และมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัยถูกตอง  

 และครบถวนตามระเบียบวิธีการวิจัย 

ดี = (1.5)  
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 

การวิจัยบางขอ และมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัย 
 ตามระเบียบวิธีการวิจัย มีขอผิดพลาดนอย 

พอใช = (1)  
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 

การวิจัยบางขอ และมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัย  
 ตามระเบียบวิธีการวิจัย มีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง= (0) 
  การวิเคราะหขอมูลไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

การวิจัย และไมมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัย 
ตามระเบียบวิธีการวิจัย 

       1.2.5  สรุป อภิปรายผล 

               และขอเสนอแนะ 

               (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2)  

มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรงประเด็น  
และมีขอเสนอแนะในการนาํไปใชประโยชน 
หรือ การพัฒนาตอยอดถูกตองครบถวน 

ดี = (1.5)  

มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรงประเด็น  

และมขีอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 
หรือ การพฒันาตอยอดถูกตองแตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช = (1)  

มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรงประเด็น  
และมีขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน  
หรือ การพัฒนาตอยอดถูกตองแตมีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง = (0) 

ไมมีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
และไมตรงประเด็น ไมมีขอเสนอแนะในการนําไปใช
ประโยชน หรือ การพัฒนาตอยอด 

1.3  คูมือประกอบการใชงาน  

      (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/ 

      รายละเอียด 

 (1 คะแนน) 

 

ด ีมาก = (1) 

มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะการใชงาน                
ขอควรระวังการบํารุงรักษา และท่ีอยูของผูผลิต         
ท่ีสามารถต ิดต อได  ถ ูกต องครบถ วน 

ดี = (0.5) 
มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะการใชงาน                 
ขอควรระวังการบํารุงรักษาและท่ีอยูของผูผลิต 
ท ี่สามารถต ิดต อได ถ ูกต อง แต ม ีข อผ ิดพลาดเล ็กน อย 

พอใช = (0.3) 
มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะการใชงาน                
ขอควรระวังการบํารุงรักษาและท่ีอยูของผูผลิต 
ท ี่สามารถต ิดต อได ถ ูกต องแต ม ีข อผ ิดพลาดค อนข างมาก 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมีรายละเอียดดานคุณลักษณะการใชงาน          
ขอควรระวังการบํารุงรักษาและท่ีอยูของผ ูผล ิต 
ท ี่สามารถต ิดต อได ไม ถ ูกต องไม ครบถ วน 

 

/1.4  แบบคุณลักษณะ… 
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2.  ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ (รวม 50 คะแนน)  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
2.1  ประดิษฐคิดคนข้ึนมาใหม   
      (10 คะแนน) 

ด ีมาก = (10)  
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีคิดคนข้ึนมาใหม  
มีความทันสมัย อนุรักษและสืบสานภูมิปญญา 

ดี = (8)  
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีพัฒนาข้ึนจากของเดิม  
มีความทันสมัย อนุรักษและสืบสานภูมิปญญา 

พอใช = (6)  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนมาใหม 

ปรับปรุง = (4) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีไมไดประดิษฐ  
หรือพัฒนาข้ึนใหม และไมมีการอนุรักษ 
และสืบสานภูมิปญญา 

 

 

 

 

 

 

 

/2.2  ความคิดสรางสรรค… 
  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
1.4  แบบคุณลักษณะ 
      ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
      (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) 
 ขอมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณครบถวน       
 ตามแบบคุณลักษณะฯ เหมาะสมท่ีจะเก็บไว 
 เปนเอกสารอางอิงได  

ดี = (0.5) 
 ขอมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ 
 ตามแบบคุณลักษณะฯ แต มีขอบกพรองบางสวน

เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (0.3) 
 ขอมูลและรายละเอียดไมสมบูรณครบถวน 
 ตามแบบคุณลักษณะฯ มีขอบกพรองมาก 
 ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
 ขอมูลและรายละเอียดไมมีความถูกตอง 
 ตามแบบคุณลักษณะฯ ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไว 
 เปนเอกสารอางอิงได 

1.5  CD/DVD บ ันท ึกข อม ูล 
      ตามข อกําหนดในข อ 4.8 
      ความครบถวนสมบูรณของขอมูล 
      (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1)  ม ีข อม ูลครบถ วนท้ัง 4 สวน 

ดี = (0.5) ม ีข อม ูลครบถวนเพียง 3 สวน 

พอใช = (0.3)  ไมม ีข อม ูล 

ปรับปรุง = (0)  ไมสง CD/DVD บ ันท ึกข อม ูล 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.2  ความคิดสรางสรรค  (7 คะแนน) 

ด ีมาก = (7)  

ผลิตภัณฑ เกิดจากองคความรูใหม  
ซ่ึงเกิดจากความคิดสรางสรรค มีอธิบายข้ันตอน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ 
มีหลักฐานรองรอยชัดเจนในการพัฒนา 
ท้ังผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ 

ดี = (5)  
ผลิตภัณฑ เกิดจากความคิดสรางสรรค 
มีอธิบายข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ 
และบรรจุภัณฑ มีหลักฐานรองรอยบางสวน 

พอใช = (3)  
ผลิตภัณฑ เกิดจากความคิดสรางสรรค 
มีการพัฒนาเฉพาะผลิตภัณฑ หรือ บรรจุภัณฑ 
แตไมมีหลักฐานรองรอย 

ปรับปรุง = (1) ผลิตภัณฑ หรือบรรจุภัณฑท่ีไมมีการพัฒนา 

2.3  การออกแบบผลิตภัณฑ  (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5)  

 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑฯ 
 1.  ออกแบบตรงกับวัตถุประสงคในการใชงาน 
 2.  มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ 
 3.  สื่อใหรูถึงชนิดของผลิตภัณฑ 
 4.  สะดวกตอการนําไปใช ครบ 4 ประการ 

ดี = (4)  

 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ฯ 
 1.  ออกแบบตรงกับวัตถุประสงคในการใชงาน 
 2.  มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ 
 3.  สื่อใหรูถึงชนิดของผลิตภัณฑ 
 4.  สะดวกตอการนําไปใช เพียง 3 ประการ 

พอใช = (3)  

 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ฯ 
 1.  ออกแบบตรงกับวัตถุประสงคในการใชงาน 
 2.  มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ 
 3.  สื่อใหรูถึงชนิดของผลิตภัณฑ 
 4.  สะดวกตอการนําไปใช เพียง 2 ประการ 

ปรับปรุง = (1) ไมมีเทคนิคการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ 

2.4  การเลือกใชวัสดุ (7 คะแนน) 
ดีมาก = (7)  

1. ใชวัสดุเหมาะสม  2. ประหยัด  3. ปลอดภัย 
กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ ครบท้ัง 3 ดาน 

ดี = (5)  
1. ใชวัสดุเหมาะสม  2. ประหยัด  3. ปลอดภัย 
กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพียง 2 ดาน 

พอใช = (3)  
1. ใชวัสดุเหมาะสม  2. ประหยัด  3. ปลอดภัย 
กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพียง 1 ดาน 

ปรับปรุง = (1) ใชวัสดไุมเหมาะสม ไมประหยัด ไมปลอดภัย 

 
/2.5 ความสวยงาม... 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.5  ความสวยงาม และความประณีต 
      ของผลิตภัณฑ (8 คะแนน) 

ดีมาก = (8)  

เปนผลิตภัณฑท่ีสวยงามตามหลักองคประกอบศิลป 
1.  ขนาด รูปราง-รูปทรง สีสันดึงดูดความสนใจ 
2.  ความกลมกลืน สมดุล  
3.  มีเอกภาพ  
4.  ความประณีต ละเอียดของผลงาน 
5.  ความสมบูรณของผลงาน ครบถวน 

ดี = (6)  
เปนผลิตภัณฑท่ีสวยงามตามหลักองคประกอบศิลป 
อยางนอย  4  ประการ 

พอใช = (4)  
เปนผลิตภัณฑท่ีสวยงามตามหลักองคประกอบศิลป 
อยางนอย  3  ประการ 

ปรับปรุง = (2) เปนผลิตภัณฑท่ีไมสวยงามตามหลักองคประกอบศิลป 
2.6  คุณคาของผลิตภัณฑ (8 คะแนน) 

ดีมาก = (8)  

เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา 
1.  ผลงานมีคุณคาตามหลักองคประกอบศิลป 
(Composition) 
2.  เนื้อหาแสดงออกเอกลักษณของชุมชน 
3.  มีความทันสมัย  
4.  วัสดุท่ีใชเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ด ี= (6)  เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา อยางนอย  3  ประการ 
พอใช = (4)  เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา อยางนอย  2  ประการ 
พอใช = (2)  เปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา อยางนอย  1  ประการ 

2.7  ประโยชนการใชงาน (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็น 
ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริง ตามวัตถุประสงค
ทุกประการ และมีหลักฐานการนําไปใชงานไดจริง 
ไดแก เอกสารรับรองและภาพประกอบ 

ดี = (4)  
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็น 
ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริง 
ตามวัตถุประสงคทุกประการ  

พอใช = (3)  
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็น 
ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริง  
แตไมครบถวนตามวัตถุประสงคทุกประการ 

ปรับปรุง = (1)  
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็น 
ถึงประโยชนตอการใชงานไดเล็กนอย  

 
 
 

/3. การนําเสนอ... 
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3.  การน ําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  (รวม 10 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
3.1  ความพร อมในการนําเสนอ 
      ผลงานและการสาธ ิตภาษาไทย/ 
      ภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 

ด ีมาก = (4)  

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุ
อุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ตลอดจนเอกสาร
ในการเผยแพรผลงานอยางครบถวนและเหมาะสม (มีท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ด ี = (3)  

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุ
อุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ตลอดจนเอกสาร
ในการเผยแพรผลงาน  
แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (2)  

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุ
อุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ตลอดจนเอกสาร
ในการเผยแพรผลงาน  
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง = (1)   ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 
3.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน 
      ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
      (3 คะแนน) 

ด ีมาก = (3)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ด ี = (2.5)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (2)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรุง = (1.5)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 

3.3 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน 
      ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  
      (3 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ีมาก = (3) 

อธิบายประกอบการสาธิต การทําผลงานสิ่งประดิษฐ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจน ในดานแนวความคิดการ
ประดิษฐ ดานประโยชนใชสอย ดานคุณภาพ และข้ันตอน
การทําผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตอง ทั้ง 4 ดาน 

ด ี = (2.5)  

อธิบายประกอบการสาธิต การทําผลงานสิ่งประดิษฐ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจน ในดานแนวความคิดการ
ประดิษฐ ดานประโยชนใชสอย ดานคุณภาพ และข้ันตอน
การทําผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตอง ทั้ง 3 ดาน 

พอใช = (2)  

อธิบายประกอบการสาธิต การทําผลงานสิ่งประดิษฐ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจน ในดานแนวความคิดการ
ประดิษฐ ดานประโยชนใชสอย ดานคุณภาพและข้ันตอน
การทําผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตอง ทั้ง 2 ดาน 

ปรับปรุง = (1.5)  
 ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิต 
 การทําผลงานสิ่งประดิษฐฯ ได 

 

/4.  บรรจุภัณฑ... 
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4. บรรจุภัณฑ (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.1  การเลือกใชวัสด ุและความ 
        เหมาะสมกับผลติภัณฑ  
        (5 คะแนน) ด ีมาก = (5)  

1.  การใชวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน 
หรือ นําวัสดุอ่ืนมาประยุกตใชอยางเหมาะสม 
2.  ราคาประหยัด เหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
3.  ปลอดภัยไมทําลายสิ่งแวดลอม 
4.  มีอายุการใชงาน ครบถวน 

ดี = (3)  
การเลือกใชวัสดุและความเหมาะสม กับผลิตภัณฑ 
อยางนอย  3  ดาน 

พอใช  = (2)  
การเลือกใชวัสดุและความเหมาะสม กับผลิตภัณฑ  
อยางนอย  2  ดาน 

ปร ับปร ุง = (1)  
การเลือกใชวัสดุและความเหมาะสม กับผลิตภัณฑ  
อยางนอย  1  ดาน 

4.2  นําเทคโนโลยีมาใชใน 
     การออกแบบ มีรายละเอียดขอมูล   
     ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
     (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5)  

นําเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑ         
1. มีการออกแบบรางกอนผลิต 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบทั้งหมด 
และมรีายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ 
1.  ชื่อผลิตภัณฑ  
2.  ที่มาและเร่ืองราวของผลิตภัณฑ   
3.  ชื่อผูผลิต สถานที่ผลิตที่ติดตอได 
4.  ระบุวัน เดือน ป ที่ผลิต 
5.  ขนาด น้ําหนัก ปริมาตรสุทธิ 
6.  ขอกําหนดใชงานและเคร่ืองหมายในการขนสง 
ครบถวน 

ดี = (3)  

นําเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑ         
1. มีการออกแบบรางกอนผลิต 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบทั้งหมด 
และมรีายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ 
เพียง  4  ดาน 

พอใช  = (2)  

นําเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑ         
1. มีการออกแบบรางกอนผลิต 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบทั้งหมด 
และมรีายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ 
รายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
เพียง  2  ดาน 

ปร ับปร ุง = (1)  

นําเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑ         
1. มีการออกแบบรางกอนผลิต 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบทั้งหมด 
และมรีายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ 
รายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
เพียง  1  ดาน 

/5.  การใชประโยชน... 
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5.  การใชประโยชนเชิงพาณิชย (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
5.1 ถายทอดองคความรู  
      และทักษะ  
      (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2)  
การถายทอดองคความรู และทักษะปฏิบัติงาน 
หัตถศิลปตามหลักวิชาการ และข้ันตอน 
การปฏิบัติงานท่ีถูกตอง และเหมาะสม 

ดี = (1.5)  
การถายทอดองคความรู และทักษะปฏิบัติงาน 
หัตถศิลปตามหลักวิชาการ และข้ันตอน 
การปฏิบัติงานท่ีถูกตอง แตไมเหมาะสม 

พอใช = (1)  
การถายทอดองคความรู และทักษะปฏิบัติงาน 
หัตถศิลปตามหลักวิชาการ และข้ันตอน 
การปฏิบัติงานท่ีถูกตองบางสวน แตไมเหมาะสม 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมีการถายทอดองคความรู และทักษะปฏิบัติงาน
หัตถศิลปตามหลักวิชาการ และข้ันตอน 
การปฏิบัติงาน 

5.2  แผนพัฒนาสูเชิงพาณิชย 
      (3 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ีมาก = (3)  

มีแผนธุรกิจองคประกอบแผนธุรกิจ 
1.  บทสรุปผูบริหาร 
2.  ประวัติยอกิจการ 
3.  การวิเคราะหสถานการณ 
4.  วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ 
5.  แผนการตลาด 
6.  แผนการจัดการกําลังคน 
7.  แผนการผลิต 
8.  แผนการเงิน  
9.  แผนดําเนินงาน 
10. แผนฉุกเฉิน 
ครบถวน 

ด ี= (2)  มีแผนธุรกิจ ครบ  8  ดาน 
พอใช = (1)  มีแผนธุรกิจ ครบ  5  ดาน 

ปรับปรุง = (0) มีแผนธุรกิจ นอยกวา  5  ดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.3  พัฒนาสูเชิงพาณิชย... 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

5.3  พัฒนาสูเชิงพาณิชย (10 คะแนน) 

ด ีมาก = (10)  

สามารถแสดงหล ักฐานและยกต ัวอย างผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ที่จะนําไปพัฒนาตอยอดและพัฒนา
กระบวนการผลิตสู เช ิงพาณิชยในระดับประเทศ 
(เอกสาร ภาพถาย ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จ เอกสารความ
รวมมือในการจําหนาย หรือเอกสารการจําหนาย) 

ดี = (8)  

สามารถแสดงหล ักฐานและยกต ัวอย างผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ที่จะนําไปพัฒนาตอยอดและพัฒนา
กระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย ระดับภาค (เอกสาร 
ภาพถาย ใบสั่งซ้ือ ใบเสร็จ เอกสารความรวมมือ 
ในการจําหนาย หรือเอกสารการจําหนาย) 

 

พอใช = (6)  

สามารถแสดงหล ักฐานและยกต ัวอย างผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ที่จะนําไปพัฒนาตอยอดและพัฒนา
กระบวนการผล ิตสู เ ช ิงพาณ ิชย  ระด ับจ ังหว ัด 
(เอกสาร ภาพถาย ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จ เอกสารความ
รวมมือในการจําหนาย หรือเอกสารการจําหนาย) 

ปรับปรุง= (4) 

สามารถแสดงหล ักฐานและยกต ัวอย างผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ที่จะนําไปพัฒนาตอยอดและพัฒนา
กระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย ระดับชุมชน ทองถิ่น 
(เอกสาร ภาพถาย ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จ เอกสารความ
รวมมือในการจําหนาย หรือเอกสารการจําหนาย) 

 

หมายเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงานเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนขอ 2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ วามีคะแนนตางกันหรือไม  โดยพิจารณาตามลําดับจุดท่ีใหคะแนนมากไปหานอย 

 

10.  แนวทางการปฏิบัติ  ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ปพุทธศักราช 2562 – 2563 
 
 
 

 
(นายสายันต  แสงสุริยันต) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช 
ประธานคณะกรรมการจัดทําขอกําหนด กติกา 

และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําป
การศึกษา 2562 

ประเภทท่ี 5 ดานหัตถศิลป 

(นายชัยมงคล  เสนาสุ) 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดทําขอกําหนด กติกา 
และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 

 

 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  (1) 

 

ขอกําหนด กตกิา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน “สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิง่ประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศ ึกษา 2562 
……………………………………………………………………………………………………. 

 

ประเภทท ี่ 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  
       (Software & Embedded System Innovation) 

1. คําจํากัดความ  
 เปนสิ่งประดิษฐประเภทซอฟตแวร หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ี ถูกพัฒนา หรือ คิดคนข้ึนใหม 
ดวยภาษาคอมพิวเตอร เพ่ือติดตั้ง และใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบสวนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  
ท่ีใหบริการบนระบบเครือขายขนาดตาง ๆ อินเทอร เน็ต และ/หรือ อุปกรณเคลื่อนท่ี (Mobile Devices)  
และ/หรือเปนสิ่งประดิษฐประเภทซอฟตแวรระบบประมวลผลท่ีใชชิปหรือไมโครโพรเซสเซอรท่ีออกแบบมา 
โดยเฉพาะท่ีถูกพัฒนา หรือคิดคนข้ึนใหมเพ่ือควบคุมอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ โดยระบบ 
ท่ีพัฒนาข้ึนตองมีองคประกอบของอุปกรณฮารดแวรประเภทสมองกลฝงตัวอยางนอย 1 ชิ้น และระบบควรแสดงให
เห็นถึงนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธระหวางอุปกรณ หรืออินเตอรเฟสไมนอยกวา 2 ชิ้น 
 

2.  เจตนารมณ    
 เ พ่ือส ง เสริม สนับสนุน ให เ กิดการสร างสรรคการพัฒนาซอฟตแวร  และระบบสมองกลฝ ง ตัว 
ในการยกระดับคุณภาพสังคมใหเปนสังคมแหงเทคโนโลยี และการเรียนรูมุงไปสูการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการผลิต 
และจําหนาย 
 

3.  วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือสนองยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอาชีวศึกษาของชาติ 
  3.2  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการเรียนรู  และทักษะในกระบวนการประดิษฐคิดคนนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.3  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การวิจัยนวัตกรรมดานซอฟตแวรคอมพิวเตอรและระบบสมองกลฝงตัว 
  3.4  เพ่ือสนับสนุนการนําไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรดานซอฟตแวรคอมพิวเตอรและระบบสมองกลฝงตัว 
  3.5  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชยดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัวรองรับ 
Thailand 4.0 
  3.6  เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกของสถานศึกษา 
 

4. ขอกําหนดท่ัวไป 
  4.1  เปนสิ่งประดิษฐประเภทซอฟตแวร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีถูกพัฒนา หรือคิดคนข้ึนใหม 
ดวยภาษาคอมพิวเตอร เพ่ือติดตั้งและใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบสวนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
ท่ีใหบริการบนระบบเครือขายขนาดตาง ๆ อินเทอร เน็ต และ/หรืออุปกรณเคลื่อนท่ี (Mobile Devices)  
และ/หรือ เปนสิ่งประดิษฐประเภทซอฟแวรระบบประมวลผลท่ีใชชิป หรือไมโครโพรเซสเซอร หรือไมโครคอลโทรลเลอร 
ท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ หรือท่ีถูกพัฒนา คิดคนข้ึนใหมเพ่ือควบคุมอุปกรณ เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 
โดยระบบท่ีพัฒนาข้ึนตองมีองคประกอบของอุปกรณฮารดแวรประเภทสมองกลฝงตัวอยางนอย 1 ชิ้น  
และระบบควรแสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธระหวางอุปกรณ หรืออินเตอรเฟส  
ไมนอยกวา 2 ชิ้น 

 

 /4.2  เปนสิ่งประดิษฐ…. 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  (2) 

 

 4.2  เปนสิ่ งประดิษฐ ท่ี พัฒนา หรือ คิดคน ข้ึน ใหม ให เหมาะสมกับการใช งาน มีความปลอดภัย 

ไมมีผลกระทบตอธรรมชาติ สังคม จริยธรรม และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

  4.3  เปนผลงานท่ีใชงานไดจริง เกิดประโยชนตามวัตถุประสงค และมีความปลอดภัยในการใชงาน 
 4.4  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเกิดจากการบูรณาการ การเรียน การสอน ท่ีสามารถสาธิต หรือทดลอง 
การใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือ ทดลองการใชงานใหเห็นไดอยางเดนชัด  
  4.5  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขารวมการประกวดประเภทท่ี 6 จากสถานศึกษาเดียวกันตองไมซํ้ากับผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ประเภทเดียวกัน หรือประเภทอ่ืน ๆ อาทิเชน ชื่อ รูปราง คุณลักษณะ กระบวนการทํางาน ฯลฯ 
และตองไมเคยผานการประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ มากอน หรือนําผลงานส่ิงประดิษฐ 
เดิมท่ีเคยไดรับรางวัลมาสงเขาประกวดใหมโดยเปล่ียนประเภท 
 4.6  เปนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบปกติ ทวิศึกษา ทวิภาคี หรือ
เทียบโอน ท่ีมีแผนการเรียนในรายวิชาโครงงาน/โครงการ ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนไมเกิน 10 คน และครูท่ีปรึกษาไมเกิน 5 คน 
 4.7  เอกสารท้ังหมดเปนไปตามท่ีทาง สวพ. กําหนด และเอกสารอ่ืนๆ ตามขอกําหนดในเอกสารฉบับนี้ 
 

5.  หลักเกณฑการพิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ  
  5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดท่ัวไป ของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 6 ทุกประการ จึงจะเขารวมการประกวดได 
 5.2  ผลงานสิ่ งประดิษฐ ฯ ท่ีส ง เข าประกวดต อง มีการลงทะเบี ยนผลงานในฐานขอมูลออนไลน 
(Thaiinvention.net) กอนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เขารวมการประกวด ไดรับงบประมาณ และการรับรองผลการ
ประกวด โดยใหนําสงเอกสารแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ท่ีพิมพออกจากระบบ ในวันท่ี
รายงานตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 

 5.3  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดตองเปนผลงานท่ีนักเรียน นักศึกษา ทําดวยตนเอง หากเปนการ
จางผูอ่ืนทํา จะถูกตัดสิทธิ์การประกวด 
 5.4  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเปนการนําซอฟตแวรท่ีมีจําหนาย หรือแจกฟรี (Free Software) มาพัฒนา 
ตอยอดตองสามารถแสดงให เห็นว าได มีการพัฒนาให มีประสิทธิภาพดี ข้ึนกวา เ ดิมอยางไร โดยจะตอง 
ไมลอกเลียนแบบผลงานของผูอ่ืน 
  5.5  ซอฟตแวร ท่ีใชในการออกแบบ พัฒนา ติดตั้งใชงานตองเปนซอฟตแวรท่ีไมละเมิดลิขสิทธิ์ 
  5.6  ผูเขาประกวดจะตองเตรียมอุปกรณประกอบตาง ๆ รวมท้ังการใชระบบเครือขาย หรือการเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต (ถามี) ใหพรอมตอการสาธิตการทํางานดวยตนเอง  
 5.7  ผูเขาประกวดตองนําเสนอข้ันตอน กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร ภายในหองนําเสนอพรอมตอบคําถาม
ของคณะกรรมการ ในเวลาตามความเหมาะสม ไมเกิน 30 นาที หรือ ตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
 5.8  การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขาประกวด สามารถเปลี่ยนแปลงได 

ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทานั้น และตองแจงลวงหนากอนการประกวดไมนอยกวา 7 วัน โดยตองตรงกับการ

ลงทะเบียน ออนไลนดวยสวนการประกวดในระดับภาคและระดับชาติ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภท

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

 5.9  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลียนแบบ 
หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 

/5.10  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ… 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  (3) 

 
 5.10  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงประกวดและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหลักฐาน 
ในภายหลังวามีการลอกเลียนผลงาน หรือ สงประกวดมากกวา 1 ประเภทจะถูกถอดถอนรางวัลและเลื่อนลําดับรางวัล
ถัดไปข้ึนมาแทน 
 5.11  กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูชี้ขาด 

 

6.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัย 
 เอกสารนํ า เสนอผลงาน  ในการประกวดสิ่ งประดิษฐ ของคนรุ น ใหม  ต องอยู ใ น เลม เ ดี ยว กัน 
โดยจํานวน 2 เลม โดยใหทําการจัดเรียงลําดับเอกสารเปนดังนี้  
 6.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2)   

6.2  แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทท่ี 1 - บทท่ี 5  ไมเกินจํานวน  20  หนา  
โดยไมรวม ปก บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บรรณานุกรม  และภาคผนวก (หากเกินจํานวน 20 หนา
คณะกรรมการจะไมรับพิจารณา) 

6.3  ภาคผนวก 
       6.3.1 คูมือแนะนําการใชงานของสิ่งประดิษฐ (User Manual) เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
       6.3.2 แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ตามแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
       6.3.3 เอกสารแสดงข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ 
หมายเหต ุ

1.  แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเขารวมการประกวดใหเปนไปตามแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบยีน จํานวน 1 แผน ) 
 2.  ใหบันทึกขอมูลเนื้อหาท้ังหมดของ 6.1 - 6.3  เปนแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (*.docx และ *.pdf)   
ลงในแผน CD หรือ DVD ตามลําดับ พรอมระบุรายละเอียด ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา ลงในแผน CD หรือ DVD  
จํานวน 3 แผน และบรรจุลงไวในซองติดไวท่ีดานในปกหลังของเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ท้ัง 2 เลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และอีก จํานวน 1 แผน ใหสงพรอมแบบคุณลักษณะผลงานประดิษฐฯ  
ตอนลงทะเบียน  

7.  การพิมพแบบเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัย 
 7.1  รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
 7.2  ขนาดตัวอักษร แบบปกต ิขนาด 16 point และหัวขอ ขนาด 18 point 

 

 

 

 

 

/8.  หลักเกณฑการ… 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  (4) 

 

8.  หลักเกณฑการพิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมอง
กลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) 

 
 

/5.  ข้ันตอนการ.... 
 

  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประด ิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ตามแบบ (ว–สอศ-2)  (2 คะแนน)   

      1.1.1  ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด 2 1.5 1 0 

1.2  แบบรายงานการวิจัย ตามแบบ (ว-สอศ-3)  (5 คะแนน) 

      1.2.1  รูปแบบการวิจัยท่ีถูกตอง  (2 คะแนน)  2 1.5 1 0 

      1.2.2  ความสมบูรณของเนื้อหา  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

1.3  เอกสารแสดงข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร  (4 คะแนน) 

      1.3.1  รูปแบบข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวรถูกตอง  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

      1.3.2  ความสมบูรณของเนื้อหา  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

1.4  คูมือประกอบการใชงาน และแบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (3  คะแนน) 

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด / เอกสารประกอบ 3 2 1 0 

1.5  CD/DVD บันทึกขอมูลตามขอกําหนดในขอ 4.8  (1 คะแนน) 

      ความครบถวนสมบูรณของขอมูล  - 1 0.5 0 

2.  ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

     2.1  ประดิษฐ หรือ พัฒนาข้ึนใหม  (7 คะแนน)  7 5 2 1 

     2.2  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค  (3 คะแนน) 3 2 1.5 1 

3.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.1  การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย  (3  คะแนน) 3 2 1 0 

     3.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาษาไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

     3.3  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาไทย  (2 คะแนน) 

 

 

2 1.5 1 0 

     3.4  การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาอังกฤษ  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

4.  ความเหมาะสมของผลงานส่ิงประดิษฐฯ (รวม 10 คะแนน) 

 
 
 
 
 

4.1  การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรและ/หรือระบบสมองกลฝงตัว    
      สามารถเขาใจไดโดยงาย  (3 คะแนน) 

3 2 1 0 

4.2  ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบของขอมูลและ/หรือเลือกใช     
      วัสดุอุปกรณท่ีเหมาะสม  (3 คะแนน) 

3 2 1 0 

   4.3  ใหผลลัพธท่ีถูกตองตามความตองการและ/หรือมีความเสถียร 
         และความม่ันคงของระบบสมองกลฝงตัว  (4 คะแนน) 

4 3 2 1 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  (5) 

 
 

 

9.  ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบ
สมองกลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) 

 

/1.2  แบบรายงาน… 

  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประด ิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

5.  ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 20 คะแนน) 
     5.1  การวิเคราะหระบบการทํางาน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
     5.2  การออกแบบระบบการทํางาน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
     5.3  การพัฒนาระบบการทํางาน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
     5.4  การติดตั้งและทดสอบระบบการทํางาน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
6.  คุณคาของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 35 คะแนน) 
     6.1  ประสิทธิภาพของชิ้นงาน (10 คะแนน) 10 7 5 3 
     6.2  ประโยชนสําหรับกลุมคนท่ีไดรับ  (10 คะแนน) 10 7 5 3 
     6.3  สามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม หรือสังคมได  
           (15 คะแนน) 

15 10 5 2 

รวม 100  คะแนน 

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ/ 
     ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/ 
     รายละเอียด ตามแบบ (ว-สอศ-2) 

(2  คะแนน) 
ดีมาก = (2)  

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ  

 มีความสมบูรณ ท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบ 
 มีความประณีตถูกตองของรูปแบบในการพิมพ 
 การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม เหมาะสมท่ีจะ 
 เก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (1.5) 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ  

 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา  
ภาพประกอบ แตมีความประณีตถูกตอง 

 ของรูปแบบในการพิมพการจัดทําปก การจัดทํารูปเลม 
เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ  

  ไมครบถวนท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบ  
  ไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบในการพิมพ  

การจัดทําปก การจัดทํารูปเลมไมเหมาะสม 
 ท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0)  ไมนําสง แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ 
และคูมือประกอบการใชงาน 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  (6) 

 

 

 

 

/1.3  เอกสารแสดง... 

  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.2  แบบรายงานการวิจัยตามแบบ  
       ว-สอศ-3  (5 คะแนน) 

       1.2.1  รูปแบบการวิจัยท่ีถูกตอง 
               (2  คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

 รูปแบบเอกสารงานวิจัย  ท้ัง  5 บท   

 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 

ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตองของรูปแบบ 

 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม เหมาะสม

ท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (1.5) 

 รูปแบบรายงานการวิจัย ท้ัง 5 บท  

 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 

ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตอง 

 ของรูปแบบ ในการพิมพการจัดทําปก การจัดทํา

รูปเลม เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิง 

พอใช = (1) 

 รูปแบบรายงานการวิจัย ท้ัง 5 บทไมครบถวน 

 ท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบ ไมมีความประณีต

ถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก 

การจัดทํารูปเลมไมเหมาะสมท่ีจะเก็บ 

 ไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 

รูปแบบรายงานการวิจัย ท้ัง 5 บท 

ไมมีความถูกตอง ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไว 

เปนเอกสารอางอิงได 

       1.2.2  ความสมบูรณของเนื้อหา 

               (3 คะแนน) ดีมาก = (3) 

เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท มีความสมบูรณครบถวน

ตามหลักวิชาการเหมาะสมท่ีจะเก็บไว 

เปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (2) 

เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท มีความสมบูรณครบถวน

ตามหลักวิชาการแตมีขอบกพรองบางสวนเหมาะสม 

ท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 
เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท มีขอบกพรองมาก 

ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
เนื้อหางานวิจัย  ท้ัง 5 บท ไมมีความถูกตอง 

ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  (7) 

 

/1.5  CD/DVD บันทึก… 
  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
1.3  เอกสารแสดงข้ันตอนการพัฒนา               
      ซอฟตแวร  (4  คะแนน) 
      1.3.1 รูปแบบข้ันตอนการพัฒนา 
              ซอฟตแวรถูกตอง  
              (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

รูปแบบเอกสาร  มีความสมบูรณครบถวน 
และประณีตถูกตองในการพิมพ การจัดทําปก 
และรูปเลมเอกสาร เหมาะสมท่ีจะเก็บไว 
เปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (1.5) 

รูปแบบเอกสาร มีความสมบูรณครบถวน 
และประณีตถูกตองในการพิมพ การจัดทําปก 
และรูปเลมเอกสาร มีขอบกพรองบางสวนเหมาะสม 
ท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 
รูปแบบเอกสารมีขอบกพรองมากไมเหมาะสม 
ท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
รูปแบบเอกสารแสดงข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร  
ไมมีความถูกตอง ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไว 
เปนเอกสารอางอิงได 

      1.3.2  ความสมบูรณของเนื้อหา 
              (2 คะแนน) ดีมาก = (2) 

เนื้อหาแสดงข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร 
มีความความสมบูรณครบถวนตามหลักวิชาการ
เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (1.5) 
เนื้อหาแสดงข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวรมีความ
สมบูรณครบถวนตามหลักวิชาการแตมีขอบกพรอง
บางสวนเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 
เนื้อหาแสดงข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร 
มีขอบกพรองไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไว 
เปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
เนื้อหาแสดงข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร 
ไมมีความถูกตองไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไว 
เปนเอกสารอางอิงได 

1.4  คูมือประกอบการใชงานฯ ความ                                  
      ชัดเจนถูกตองของขอมูล/ 
      รายละเอียด   
      (3 คะแนน) 

ดีมาก = (3) 
มีรายละเอียดดานคุณลักษณะการติดตั้งการใชงาน  
ขอควรระวัง การบํารุงรักษาและท่ีอยูของผูผลิต 
ท่ีสามารถติดตอไดถูกตองครบถวน 

ดี = (2) 
มีรายละเอียดฯ การติดตั้งการใชงาน 
ขอควรระวัง การบํารุงรักษาและท่ีอยูของผูผลิต 
ท่ีสามารถติดตอไดถูกตองแตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช = (1) 

มีรายละเอียดฯ การติดตั้งการใชงาน 
ขอควรระวัง การบํารุงรักษาและท่ีอยูของผูผลิต  
ท่ีสามารถติดตอไดถูกตองแตมีขอผิดพลาด
คอนขางมาก 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมีรายละเอียดฯ การติดตั้ง การใชงาน 
ขอควรระวัง การบํารุงรักษาและท่ีอยูของผูผลิต 
ท่ีสามารถติดตอไดไมถูกตองไมครบถวน 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  (8) 

 

 

 

3.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนส่ิงประดิษฐ ขอพิจารณา 

3.1  ความพรอมในการนาํเสนอ 
      ผลงานและการสาธ ิตภาษาไทย 
      (3 คะแนน) 

ดีมาก = (3) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย  
สาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 
อยางครบถวนและเหมาะสม 

ดี = (2)  

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย  
สาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 
แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (1)  

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย  
สาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง = (0)   ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 
 

/3.2  บุคลิกภาพ… 
  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
1.5  CD/DVD บันทึกขอมูลตาม   
      ขอกําหนดในขอ 6 ความครบถวน     
      สมบูรณของขอมูล  (1 คะแนน) 

ดี = (1) มีขอมูลครบถวนท้ัง 3 สวน 
พอใช = (0.5) มีขอมูลครบถวนเพียง  2  สวน 
ปรับปรุง = (0) มีขอมูลครบถวนนอยกวา  2  สวน 

2.  ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.1  ประดิษฐ หรือ พัฒนาข้ึนใหม 
      (7 คะแนน) 

ดีมาก = (7)  
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีคิดคนข้ึนใหม  
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ดี = (5)  
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม  
และมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางชัดเจน 

พอใช = (2)  
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม 
แตไมมีผลตอประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง = (1) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีไมไดประดิษฐ  
หรือพัฒนาข้ึนใหม 

2.2  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค 
      ของนวัตกรรม  (3 คะแนน) 
   -  ศึกษาประสิทธิภาพ 
   -  ศึกษาความพึงพอใจ 

ดีมาก = (3)  
มีวัตถุประสงคของการวิจัย นวัตกรรม  
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

ดี = (2)  
มีวัตถุประสงคของการวิจัย นวัตกรรม  
ถูกตอง ครบถวน บางสวน 

พอใช = (1.5)  
มีวัตถุประสงคของการวิจัย นวัตกรรม  
ถูกตอง ครบถวน สวนใดสวนหนึ่ง 

ปรับปรุง =  (1)  มีวัตถุประสงคของการวิจัยนวัตกรรมไมครบถวน 
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จุดใหคะแนนส่ิงประดิษฐ ขอพิจารณา 

3.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน  
      ภาษาไทย (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ดี = (1.5)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (1)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรุง = (0)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 

3.3 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน  
      ภาษาไทย (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชนใชสอย 
ดานประสิทธิภาพ และวิธีการทํางาน 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตองท้ัง 4 ดาน 

ดี = (1.5)  

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชนใชสอย 
ดานประสิทธิภาพ และวิธีการทํางาน 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯไดถูกตอง 3 ดาน 

พอใช = (1)  

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐดานประโยชนใชสอย 
ดานประสิทธิภาพ และวิธีการทํางาน 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯไดถูกตอง 2 ดาน 

ปรับปรุง = (0)  
 ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิต  
 หรือทดลองได 

3.4 การนําเสนอผลงานภาภาษาอังกฤษ 
      (3 คะแนน) 

ดีมาก = (3) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุ
อุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  
อยางครบถวนและเหมาะสม 

ดี = (2)  

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุ
อุปกรณประกอบในการอธบิาย สาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  
แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (1)  

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย  
สาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง = (0)   ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 
/4.  ความเหมาะสม… 
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 4.  ความเหมาะสมของผลงานส่ิงประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.1 การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
      และ/หรือระบบสมองกลฝงตัว     
      สามารถเขาใจไดโดยงาย  (3 คะแนน)  
กลุมซอฟตแวร 
  -  มีการออกแบบหนาจอมีความ   
     สวยงามนาใชงาน  
  -  สวนติดตอผูใชงานมีมาตรฐาน 
      เดียวกัน  
  -  ผูใชงานเห็นแลวมีความเขาใจ 
     ท่ีผูพัฒนาสื่อความหมาย  
  -  ระบบอํานวยความสะดวกในการ 
     ใชงานและแกไขปญหา และ/หรือ  
กลุมระบบสมองกลฝงตัว 

  -  มีการออกแบบระบบสมองกลฝงตัว 

     มีความสวยงามนาใชงาน  

  -  สวนติดตอผูใชงานมีมาตรฐานเดียวกัน  

  -  ผูใชงานเห็นแลวมีความเขาใจ 

     ท่ีผูพัฒนาสื่อความหมาย  

  -  ระบบอํานวยความสะดวกในการ 
     ใชงานและแกไขปญหา 

ดีมาก = (3)  ถามีครบ 4 หัวขอ 

ดี = (2) ถามี 3 หัวขอ 

พอใช = (1)  ถามี 2 หัวขอ 

ปรับปรุง = (0)   ถานอยกวา 2 หัวขอ 

4.2 ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบ 
     ขอมูลและ/หรือเลือกใชวัสดุอุปกรณ 
     ท่ีเหมาะสม (3 คะแนน)  
กลุมซอฟตแวร 
มีการปองกันการนําเขาขอมูลผิดพลาด  
  -  เลือกใช component  
     เหมาะสมกับการรับขอมูล  

  -  มีการแจงเตือนเม่ือเกิด 

     ขอผิดพลาดจากผูใชงาน และ/หรือ  
กลุมระบบสมองกลฝงตัว 
  -   เลือกวัสดุอุปกรณเหมาะสม 
     กับลักษณะงาน  
  -  ระบบมีความปลอดภัย 
     ทางโครงสรางและไฟฟา  

  -  ติดตั้งใชงานไดงาย 

ดีมาก = (3)  ถามีครบ 3 หัวขอ 

ดี = (2)  ถามี 2 หัวขอ 

พอใช = (1)  ถามี 1 หัวขอ 

ปรับปรุง = (0)  ถาไมมี 

 
/4.3  ใหผลลัพธ.. 
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4.  ความเหมาะสมของผลงานส่ิงประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
4.3  ใหผลลัพธท่ีถูกตองตามตองการ   
      และ/หรือมีความเสถียรและความ   
      ม่ันคงของระบบสมองกลฝงตัว       
      (4 คะแนน)  
กลุมซอฟตแวร 
  -  ประมวลผลไดสารสนเทศ 

   ตรงตามตองการ  
  -  ประมวลผลไดอยางรวดเร็ว  
  -  มีความสะดวกและยืดหยุน 
     ในการคนคืนขอมูล  
  -  ผลลัพธสอดคลองและมีความ 

  สมบูรณตามวัตถุประสงค และ/หรือ  
กลุมระบบสมองกลฝงตัว 
  -  ระบบสามารถกูคืนและทํางานได    
     ตามปกติเม่ือเกิดขอผิดพลาด  
  -  ออกแบบใหมีความคงทนตอการ     

  ใชงานและสภาพแวดลอม  
  -  ซอฟตแวรมีเสถียรภาพแลตอบสนอง     
     ไดคงท่ี 
  -  ผลลัพธสอดคลองและมีความ 

  สมบูรณตามวัตถุประสงค 

ด ีมาก = (4)  ถามีครบ 4 หัวขอ 

ดี = (3)  ถามี 3 หัวขอ 

พอใช = (2)  ถามี 2 หัวขอ 

ปรับปรุง = (1)  ถานอยกวา 2 หัวขอ 

 

5. ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 30 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

5.1  การวิเคราะหระบบการทํางาน 
      (5 คะแนน) ด ีมาก = (5) 

มีการวิ เ คราะห อย า ง เป น ข้ันตอน ท่ี เหมาะสม 
สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน 
อยางถูกตองครบถวนตามมาตรฐาน 

ดี = (4)  

มีการวิ เ คราะห อย า ง เป น ข้ันตอน ท่ี เหมาะสม 
สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน 
อยางถูกตอง แตไมครบถวนตามมาตรฐาน 

พอใช = (3)  
มีการวิ เ คราะห อย า ง เป น ข้ันตอน ท่ี เหมาะสม 
สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน 
แตไมถูกตอง และครบถวนตามมาตรฐาน 

ปรับปรุง = (2)  
มีการวิเคราะหท่ีไมเหมาะสม และไมสอดคลอง  
ตามความตองการของระบบงาน 

 
/5.2  การออกแบบ… 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

5.2  การออกแบบระบบการทํางาน 
      (5 คะแนน) ดีมาก = (5)  

มีการออกแบบอยางเปนข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน 
อยางถูกตอง ครบถวนตามมาตรฐาน 

ดี = (4)  
มีการออกแบบอยางเปนข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน 
อยางถูกตอง แตไมครบถวนตามมาตรฐาน 

พอใช = (3)  
มีการออกแบบอยางเปนข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน 
แตไมถูกตอง และครบถวนตามมาตรฐาน 

ปรับปรุง = (2)   
มีการออกแบบท่ีไมเหมาะสม และสอดคลอง 
ตามความตองการของระบบงาน 

5.3  การพัฒนาระบบการทํางาน 
      (5 คะแนน) ดีมาก = (5)  

มีการพัฒนาโปรแกรมอยางเปนข้ันตอน 
ท่ีสอดคลอง ตามการออกแบบระบบงาน 
อยางถูกตอง ครบถวนตามมาตรฐาน 

ดี = (4)  
มีการพัฒนาโปรแกรมอยางเปนข้ันตอน 
ท่ีสอดคลอง ตามการออกแบบระบบงาน 
อยางถูกตอง แตไมครบถวนตามมาตรฐาน 

พอใช = (3)  
มีการพัฒนาโปรแกรมอยางเปนข้ันตอน 
ท่ีครบถวนตามมาตรฐาน แตไมสอดคลอง 
ตามการออกแบบระบบงาน 

ปรับปรุง = (2)  
มีการพัฒนาโปรแกรมท่ีไมครบถวนตามมาตรฐาน  
และไมสอดคลองตามการออกแบบระบบงาน 

5.4  การติดตั้ง และทดสอบระบบงาน 
      (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  

มีการติดตั้งงาย และสะดวก สามารถทดสอบ 
การใชงานกับขอมูลท่ีถูกตอง และไดผลลัพธ 
อยางถูกตอง สามารถปองกันการรับขอมูล  
หรือการสั่งงานท่ีไมถูกตองได 

ดี = (4)  

มีการติดตั้งงาย และสะดวก สามารถทดสอบ 
การใชงานกับขอมูลท่ีถูกตอง และไดผลลัพธ 
อยางถูกตอง แตไมสามารถปองกันการรับขอมูล  
หรือการสั่งงานท่ีไมถูกตองได 

พอใช = (3)  

มีการติดตั้งงาย และสะดวก สามารถทดสอบ 
การใชงานกับขอมูลท่ีถูกตอง แตไดผลลัพธ 
ไมถูกตอง และไมสามารถปองกันการรับขอมูล  
หรือการสั่งงานท่ีไมถูกตองได 

ปรับปรุง = (2)  
มีการติดตั้งไมสะดวก และไมสามารถปองกัน 
การรับขอมูล หรือการสั่งงานท่ีไมถูกตองได 
และมีผลลัพธไมถูกตอง 

 
/6.  คุณคาของ… 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2562 
 ประเภทท่ี 6  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  (13) 

 
6.  คุณคาของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 25 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
6.1  ประสิทธิภาพของชิ้นงาน  
       (10 คะแนน) ด ีมาก = (10)  

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพครบตามท่ีกําหนดไว 
ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

ดี = (7)  

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพครบตามท่ีกําหนดไว 
ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช = (5)  

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดไมครบ  
ตามท่ีกําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ และมีขอบกพรอง 
พอสมควร  

ปรับปรุง = (3)  
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดไมครบ  
ตามท่ีกําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ และมีขอบกพรองมาก 

6.2  ประโยชนสําหรับกลุมคนท่ีไดรับ 
      (10 คะแนน) 

ดีมาก = (10)  

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็น 
ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค 
ทุกประการ โดยมีกลุมไดรับประโยชนจํานวนมากท่ีสุด 
และมีหลักฐานการนําไปใชงาน  
ไดแก เอกสารรับรอง และภาพประกอบ 

ดี = (7)  

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็น 
ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริง 
ตามวัตถุประสงคทุกประการ  
โดยมีกลุมไดรับประโยชนจํานวนมาก 

พอใช = (5)  

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็น 
ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริง  

แตไมครบถวนตามวัตถุประสงคทุกประการ  

โดยมีกลุมไดรับประโยชนจํานวนพอสมควร 

ปรับปรุง = (3)  
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็น 
ถึงประโยชนตอการใชงานไดเล็กนอย  
โดยมีกลุมไดรับประโยชนจํานวนนอย 

6.3  สามารถพัฒนาตอยอดสูเชิงพาณิชย 

      อุตสาหกรรม หรือสังคมได 

       (15 คะแนน) 

ดีมาก = (15)  
แสดงหลักฐานการเจรจาซ้ือสิ่งประดิษฐ  
หรือตนแบบสิ่งประดิษฐ 

ดี = (10)  
แสดงหลักฐานการไดรับคําแนะนําเพ่ิมเติม 
จากสิ่งประดิษฐเดิม แลวจะซ้ือสิ่งประดิษฐ 
หรือตนแบบสิ่งประดิษฐ 

 
 

/จุดใหคะแนน… 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

 
พอใช = (5)  

แสดงหลักฐานการไดรับโจทยใหนักศึกษาอาชีวศึกษา
ในการนาํไปสรางสิ่งประดิษฐ 
ท่ีตองการเพ่ือท่ีจะซ้ือตอไป 

ปรับปรุง = (2)  

แสดงหลักฐานการไดรับคําแนะนําหรือชวยเปน 
ท่ีปรึกษาในการสรางสิ่งประดิษฐเพ่ือดําเนินการ 
ทางธุรกิจตอไปท้ังนี้หากเปนไปไดดังขอ 1  
หรือมีหลักฐานยืนยันไดวามีการซ้ือขายเกิดข้ึน  
จะไดคะแนนมากท่ีสุด 

 

หมายเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงานเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนขอ 6. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
วามีคะแนนตางกันหรือไม  โดยพิจารณาตามลําดับจุดท่ีใหคะแนนมากไปหานอย 

 

10.  แนวทางการปฏิบัติ  ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ปพุทธศักราช 2562 – 2563 
 

 

 

 

(นายศุภพิสิษฐ  ไกรศรวัชร) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 
ประธานคณะกรรมการจัดทําขอกําหนด กติกา 

และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
ประจําปการศึกษา 2562 

ประเภทท่ี 6 ดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว 
(Software & Embedded System Innovation) 

 

(นายชัยมงคล  เสนาสุ) 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดทําขอกําหนด  
กติกา และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 
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เอกสารแสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา ............... 

  
 

 

 

ผลงานส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 6 

สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว 

 

………………… )ช่ือผลงาน( …………………… 
 

 

 

วิทยาลัย……………………………………………………… 

อาชีวศึกษาจังหวัด.................................................................... 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
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เอกสารแสดงข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ 

ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  
 

คําช้ีแจง/คําแนะนํา 
 ใหเจาของผลงานสิ่งประดิษฐนวัตกรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว จัดทําเอกสารแสดงข้ันตอน 
การออกแบบและพัฒนาระบบตามรายละเอียดในแตละหัวขอและนําเสนอตอคณะกรรมการในวันนําเสนอ 
ผลงานสิ่งประดิษฐ 
 

1.  วิเคราะหปญหาและความตองการระบบ (Problem Analysis) 

- ประเด็นปญหาของสิ่งประดิษฐ 
- วัตถุประสงคของสิ่งประดิษฐ 

- วิธีการเก็บรวบรวมปญหา 

- วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของระบบ 
 

2.  การออกแบบระบบ (System Design) 

- รายละเอียดการออกแบบระบบ 
- แบบรางการออกแบบโครงสราง/เครื่อง 

- แสดงโครงสรางฮารดแวร /กลไก /วัสดุในการประกอบ 

- รายละเอียดการออกแบบโปรแกรม 

- แผนผัง บล็อกไดอะแกรม/Flow Chart 

- แสดงวงจรหรือไวริ่งไดอะแกรมท่ีใชงานของระบบ  
 

3.  การพัฒนาระบบ (System Development) 
- เครื่องมือ อุปกรณ และ โปรแกรมท่ีใชในการพัฒนา 

- อัลกอริทึมในการพัฒนาโปรแกรม 
 

4.  การทดสอบและแกไขระบบ (System Testing & Verify) 

- แผนการดําเนินการทดสอบระบบ 

- วิธีการทดสอบระบบ 

- ผลการทดสอบระบบ 
- ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกับระบบ และการแกไข 

- ระยะเวลาในการทดสอบการทํางาน 

- จํานวนรอบ จํานวนครั้งในการทําการทดสอบ 

- รายงานผลการทดสอบระบบ 
 

5.  การใชงานจริง 

- นําไปใชงานกับกลุมคน 
- นําไปใชงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- ระยะเวลาในการนําไปใชงาน 
 

/จํานวนรอบ… 
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- จํานวนรอบ จํานวนครั้ง ในการนําไปใชงาน 

- ขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนในการนําไปใชงาน 

- วิธีการในการแกไขขอบกพรอง 

- รายงานการบันทึกขอมูลในการนําไปใชงาน 
 

6.  การปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
- เม่ือเจอขอบกพรอง ไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองดังกลาวอยางไร 

- รายงานสรุปผลหลังจากท่ีไดทําการปรับปรุงการทํางานตามขอเสนอแนะ 

- มีสวนเพ่ิมเติมหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุง หลังจากการนําไปใชงานใดบาง 
 

7.  เอกสารหลักฐาน อ่ืนๆ ในการรับรองการใชงานระบบ 

- แสดงคาสถิติในการใชงาน 
- แสดงหลักฐานในนําไปใชงาน ท่ีแสดงถึงการนําไปใชงานจริง 

- แสดงการรับรองจากหนวยงาน หรือ ผูใชงานท่ีเก่ียวของ 

- ใบเสร็จรับเงินในการจําหนายระบบ 
 

8.  ขอเสนอแนะในการพัฒนาตอยอด ของผูพัฒนาระบบ 

- การพัฒนาตอยอดแนวคิด 

- การพัฒนาตอยอดในสวนอุปกรณ เพ่ิมเติม 
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 ประเภทที่ 7 ส่ิงประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย  (1) 

 

ขอกําหนด กตกิา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน “สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิง่ประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศ ึกษา 2562 
……………………………………………………………………………………………..…….. 

 

ประเภทท ี่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย 
 

1.  คําจํากัดความ 
เปนเครื่องมือหรืออุปกรณในดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน หรือชวยปองกัน 

บรรเทา และฟนฟูความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอชีวิต ทรัพยสิน อันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยจากฝมือมนุษย 
ท่ีสงผลตอบุคคล สาธารณชน หรือสภาพแวดลอม โดยตามรายละเอียดดังนี้ 

 

พระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “เครื่องมือแพทย” หมายความวา 
1.  เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล วัตถุท่ีใชใสเขาไปในรางกายมนุษยหรือสัตว น้ํายาท่ีใชตรวจในหอง 

ปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ ซอฟตแวรหรือวัตถุอ่ืนใด ท่ีผูผลิตมุงหมายเฉพาะสําหรับใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  
ไมวาจะใชโดยลําพัง ใชรวมกันหรือใช ประกอบกับสิ่งอ่ืนใด 

1.1.  ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด และประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทยตามกฎหมาย วาดวยการนั้นหรือประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

1.2  วินิจฉัย ปองกัน ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษยหรือสัตว 
1.3  วินิจฉัย ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษยหรือสัตว 
1.4  ตรวจสอบ ทดแทน แกไข ดัดแปลง พยุง คํ้า หรือจุนดานกายวิภาคหรือกระบวนการทางสรีระ 

ของรางกายมนุษยหรือสัตว 
1.5  ประคับประคองหรอืชวยชีวิตมนุษยหรือสัตว  
1.6  คุมกําเนิด หรือชวยการเจริญพันธุของมนุษยหรือสัตว 
1.7  ชวยเหลือหรือชวยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการของมนุษยหรือสัตว 
1.8  ใหขอมูลจากการตรวจสิ่งสงตรวจจากรางกายมนุษยหรือสัตว เพ่ือวัตถุประสงคทางการแพทย 

หรือการวินิจฉัย 
1.9  ทําลายหรือฆาเชื้อสําหรับเครื่องมือแพทย 

2.  อุปกรณ หรือสวนประกอบของเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล ผลิตภัณฑ หรือวัตถุตาม (1) 
3.  เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล ผลิตภัณฑ หรือวัตถุอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดวาเปนเครื่องมือแพทย 

 

“สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว  
โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ  
มีผูทําใหเกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหาย 
แกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย  
(ตาม มาตรา 4 พรบ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550) 
 

 
/2. เจตนารมณ... 
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2.  เจตนารมณ 
 2.1  เพ่ือสรางเครื่องมือหรืออุปกรณทางดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย 

2.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสงเสริมสุขภาพของประชาชนใหดียิ่งข้ึน 
2.3  เพ่ือเปนการชวยลดตนทุนการผลิตหรือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือหรืออุปกรณทางดานการแพทย

หรือบรรเทาสาธารณภัย 
2.4  เพ่ือปองกัน บรรเทา ฟนฟู ชวยเหลือ อันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายความเสียหาย 

อันเกิดข้ึนตอชีวิต และทรัพยสิน ในการดํารงชีวิต 

 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือสนองยุทธศาสตร นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาท้ังรัฐและเอกชน 
 3.2  เพ่ือสนับสนนุสงเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐของชาติ 
 3.3  เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการนําไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
 3.4  เพ่ือสนับสนุนสงเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ เขาสูระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
 3.5  เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการเรียนรู และทักษะในกระบวนการประดิษฐคิดคน พัฒนานวัตกรรม 
และเทคโนโลย ีทางดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย 

3.6  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชประโยชนตอหนวยงาน ชุมชน หรือทองถ่ิน 

4. ขอกําหนดท่ัวไป 
 4.1  เปนเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีใชทางการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย  
 4.2  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีคิดคนข้ึนใหม หรือพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับการใชงานมีความปลอดภัย 
ท่ีไมมีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกินเกณฑมาตรฐาน การใชงานตองมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานดูแล 
และควบคุมการใชงาน หรือมีหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได 
 4.3  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเกิดจากการบูรณาการ การเรียน การสอน ท่ีสามารถสาธิต หรือ ทดลอง 
การใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค หรือ มีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือ ทดลองการใชงานใหเห็นไดอยางชัดเจน  
 4.4  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขารวมการประกวดประเภทท่ี 7 จากสถานศึกษาเดียวกัน ตองไมซํ้ากับผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ประเภทอ่ืน ๆ เชน ชื่อ รูปราง คุณลักษณะ และกระบวนการทํางาน ฯลฯ  
 4.5  มีเอกสารแบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2) แบบรายงานการวิจัย 
(แบบ ว-สอศ-3) คูมือประกอบการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ใบรับรอง
การนําผลงานไปใชงานจริง และการบันทึกขอมูลเนื้อหาท้ังหมดลงแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (เปนไปตามท่ีสํานักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษากําหนด) 
 4.6  ผูสงผลงานเขาประกวดตองเปนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ,ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบ หรือ
การศึกษาระบบทวิภาคีหรือทวิศึกษา และนักศึกษาระบบเทียบโอนความรูและประสบการณอาชีพท่ีมีรายวิชา
โครงงาน/โครงการ ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐ  
และภาคเอกชน จํานวนไมเกิน 10 คน และท่ีปรึกษา จํานวนไมเกิน 5 คน 
 โดยยึดตามฐานขอมูลท่ีลงทะเบียนออนไลนกอนวันประกวด ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ตามประกาศ 
ของสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (ไมอนุญาตใหนักเรียน/นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสงผลงาน เขารวม
การประกวด) 
 

/4.7  สิ่งประดิษฐ… 
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4.7  สิ่งประดิษฐทุกชิ้นตองมีใบรับรองการนําไปใชงานจริง อยางใดอยางหนึ่ง เชน 

4.7.1  บุคคลท่ัวไปท่ีทดลองใชงานเครื่องมือหรืออุปกรณทางการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย  
ไมนอยกวา 3 คน และตองมีชื่อท่ีอยูของผูทดลองใชท่ีชัดเจนและลงนามใหความเห็นรับรอง มีภาพถายท่ีสามารถ
เชื่อถือได 
  4.7.2  บริษัทหรือหนวยงานหรือชุมชนท่ีนําไปทดสอบ/ทดลองใช/ตรวจมาตรฐานความปลอดภัย/      
จําหนายตองมีหนังสือรบัรองและประทับตราประทับของหนวยงานนัน้ฯ 
 

5.  หลักเกณฑการพิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ  
 5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดท่ัวไป ของผลงาน 
สิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย จึงจะเขารวมการประกวดได 
 5.2  ผลงานสิ่ งประดิษฐฯ ท่ีส ง เขาประกวดตอง มีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน 
(Thaiinvention.net) กอนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เขารวมการประกวด ไดรับงบประมาณ และการรับรองผลการ
ประกวด โดยใหนําสงเอกสารแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ท่ีพิมพออกจากระบบ ในวันท่ี
รายงานตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 
 5.3  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวด จะตองลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
หากไมลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาท่ีกําหนด ไมอนุญาตใหเขารวมการประกวดแตอนุญาตใหจัดแสดงผล
งานได 

 5.4  การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขาประกวด สามารถเปลี่ยนแปลงได
ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทานั้น และตองแจงลวงหนากอนการประกวดไมนอยกวา 7 วัน สวนการประกวด  
ในระดับภาคและระดับชาติ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
 5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลียนแบบ  
หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงประกวดและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังวา มีการ 
ลอกเลียนผลงาน หรือ สงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปข้ึนมาแทน 
และตองไมเคยผานการประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ มากอน หรือนําผลงานส่ิงประดิษฐเดิมท่ีเคย
ไดรับรางวัลมาสงเขาประกวดใหมโดยเปล่ียนประเภท 
 5.7  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีมีการซ้ือขายในทองตลาด แลวนํามาปรับปรุง หรือดัดแปลงเพียงเล็กนอย  
เพ่ือสงเขาประกวดจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
 5.8  กรณีท่ีเปนการนําสินคา หรือผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดงใหเห็นวา 
ไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตร  
หรือสิทธิบัตรของผูอ่ืน 
 5.9  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ จะตองเปนผลงานท่ีผานการนําไปใชงานจริงหรือในสถานการณจําลองท่ีไมไดอยู 
ในรูปแบบของโมเดล  
 5.10   กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูชี้ขาด 
 5.11   กรณีคะแนนรวมของผลงานมีคะแนนเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนท่ี 3 ดานขอกําหนด/
คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ วามีผลคะแนนตางกันหรือไม หากคะแนนเทากันอีก ใหพิจารณาคะแนนตามลําดับ
หัวขอการใหคะแนนตอไป 
 
 

/6.  เอกสารประกอบ… 
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6.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ และแบบรายงานการว ิจ ัย  

1.  แบบนําเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2562 (แบบ ว-สอศ-2) 
2.  แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ไมเกิน 20 หนา    )ไมนับรวมปก  คํานํา สารบัญ กิตติกรรมประกาศ 

และภาคผนวก 
3.  ภาคผนวก ประกอบดวยเอกสารดังหัวขอตอไปนี้ 

3.1  เอกสารการซ้ือขาย สั่งทํา จางผลิต หรือเอกสารอ่ืน ๆ )ถามี( รูปแบบเอกสารตามท่ีได  ดําเนินการจริง เชน 
สัญญาจาง ใบซ้ือขายฯลฯ 

3.2  เอกสารรับรองความปลอดภัยดานอาหารและยา หรือเอกสารรับรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ )ถามี(  
แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชงานจริง 

3.3  แผนการตลาด )ถามี(  
3.4  แผนธุรกิจ )ถามี(  
3.5  แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไฟล Word 
3.6  คูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ )ถามี(  
3.7  เอกสารอ่ืน ๆ )ถามี(  

4.  ภาพประกอบอ่ืน ๆ 
5.  บันทึกขอมูล ตามขอ 1 - 4 ลงใน CD จํานวน 3 แผน โดยบันทึกเปนไฟล Word และ PDF โดยติดไว 

ปกหลังเอกสารการนําเสนอ เลมละ 1 แผน สําหรับเอกสารในภาคผนวก ขอใดท่ีเปนเอกสารตนฉบับ ใหแสกน 
เปนไฟลภาพ .jpg หรือ .PDF ลงใน CD ดวย 

6.  การรายงานตัวเขารวมการประกวดในทุกระดับ ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 - สงเอกสารการนําเสนอผลงาน ณ จุดลงทะเบียน ประกอบดวย 

6.1  รูปเลมตามขอ 1 - 5 จํานวน 2 เลม 
    6.2  แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐท่ีพิมพออกจากระบบ Thaiinvention.net จํานวน 1 ฉบับ 
    6.3  CD ตามขอ 4 จํานวน 1 แผน 
                
 

******* ท้ังนี้เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ และแบบรายงานการว ิจ ัย ท้ัง 5 สวน  
            เปนตามท่ี สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษากําหนด ******* 
 

7.  การพิมพแบบเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัย 
  7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 

  7.2  ขนาดต ัวอ ักษร แบบปกต ิ ขนาด 16 point และห ัวข อ ขนาด 18 point 

 

 

 

 

 

 

/8. หลักเกณฑการ… 
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8. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย   

/9.  ขอพิจารณา… 
  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประด ิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ตามแบบ ว-สอศ-2  (4 คะแนน)  

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด  4 3 2 0 

1.2 แบบรายงานการวิจัย  (แบบ ว-สอศ-3)  ( 9 คะแนน) 
           1.2.1  การเขียนบทนํา (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

      1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

      1.2.3  วิธีดําเนินการวิจัย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

      1.2.4  ผลการวิจัย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

      1.2.5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

1.3  คูมือประกอบการใชงาน แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐ 
      บันทึกขอมูลลงในแผน CD/DVD 
      ครบถวนตามขอกําหนด (2 คะแนน) 

2 1.5 1 0.5 
      - คูมือประกอบการใชงาน   
      - แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
      - บันทึกขอมูลลงในแผน CD/DVD 

*****เปนตามท่ีสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษากําหนด******* 
 2.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาไทย 
      และบุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน (5 คะแนน) 

5 4 3 2 

2.2  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ 
      และบุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน (5 คะแนน) 

5 4 3 2 

3.  ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 50 คะแนน) 

3.1  ประดิษฐหรือพัฒนาข้ึนใหม  (15 คะแนน)  15 10 7 5 

3.2  ประโยชนการใชงาน  (12 คะแนน) 12 10 6 4 

3.3  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (13 คะแนน) 13 10 6 4 
3.4  การพัฒนาสูเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

4.  ความเหมาะสมของผลงานส่ิงประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 25 คะแนน) 
    4.1  เทคนิคการออกแบบและระบบการทํางาน  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

4.2  รูปแบบความเหมาะสม  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

4.3  ความปลอดภัยและผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
      (5 คะแนน)  

5 4 3 2 

4.4  คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดุ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

รวม 100  คะแนน 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2562 

 ประเภทที่ 7 ส่ิงประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย  (6) 

 
9.  ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย     
  

 
 
 
 

/1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี… 
  

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ       
      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/ 
      รายละเอียด ตามแบบ ว-สอศ-2 
      (4 คะแนน) 

ดีมาก = (4) 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ 

 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 
ภาพประกอบมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ   

 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม เหมาะสม
ท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (3) 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ 

 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหาภาพ 
 ประกอบแตไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ  
 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม เหมาะสม

ท่ีจะเก็บไว เปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (2) 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอไมครบถวน  
ท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบไมมีความประณีตถูกตอง
ของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํา
รูปเลมไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
 ไมนําสงแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ 
 และคูมือประกอบการใชงาน 

1.2 แบบรายงานการวิจัย  (แบบ ว-สอศ-3) 
      ( 9 คะแนน) 
 
      1.2.1  การเขียนบทนํา (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับสภาพปญหา

ครบถวนถูกตองตามหลักการเขียนบทนํา 

ดี = (1.5) 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับสภาพปญหา

ถูกตองแตไมครบถวนตามหลักการเขียนบทนํา 

พอใช = (1) 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับสภาพปญหา 
 ไมสอดคลองกันตามหลักการเขียนบทนํา 

ปรับปรุง = (0.5) 
 ไมมีความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 วัตถุประสงคและสภาพปญหา 
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/1.2.5  สรปุ อภิปรายผล… 
  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

      1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี 
     เก่ียวของ (1.5 คะแนน) ดีมาก = (1.5) 

มีการนําองคความรูจากเอกสารที่เก่ียวของมาประยุกตใช 
มีการนํากรอบแนวคิด หรือ งานวิจัยอ่ืนๆ มาสนับสนุน
การวิจัยถูกตองครบถวน 

ดี = (1) 

มีการนําองคความรูจากเอกสารที่เก่ียวของมาประยุกตใช 
มีการนํากรอบแนวคิด หรือ งานวิจัยอ่ืนๆ มาสนับสนุน
การวิจัยถูกตองแตไมครบถวน 

พอใช = (0.5) 
มีการนําองคความรูจากเอกสารที่เก่ียวของมาประยุกตใช 
มีการนํากรอบแนวคิด หรือ งานวิจัยอ่ืนๆ มาสนับสนุน
การวิจัยไมถูกตองไมครบถวน 

ปรับปรุง=(0) 
ไมมีการนําองคความรูจากเอกสารที่เก่ียวของ 

  มาประยุกตใช ไมมีการนํากรอบแนวคิด หรือ งานวิจัย
อ่ืนๆ มาสนับสนุนการวิจัย 

       1.2.3  วิธีดําเนินการวิจัย (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการทดสอบ 
หาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ใชประกอบผลการวิจัย
ถูกตองครบถวน 

ดี = (1.5) 

ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการทดสอบ 
หาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ใชประกอบผลการวิจัย 
ถูกตองครบถวน แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช = (1) 

ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการทดสอบ 
หาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ใชประกอบผลการวิจัย 
ถูกตองครบถวนแตมีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง= (0.5) 

ไมมีความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการทดสอบ 
หาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ใชประกอบผลการวิจัย 
ไมถูกตองไมครบถวน 

      1.2.4  ผลการวิจัย (1.5 คะแนน) 
ดีมาก = (1.5) 

 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 การวิจัยและมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัยถูกตอง 
 และครบถวนตามระเบียบวิธีวิจยั 

ดี = (1) 
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 การวิจัยบางขอ และมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัยตาม

ระเบียบวิธีวิจัยมีขอผิดพลาดนอย 

พอใช = (0.5) 
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 การวิจัยบางขอและมีวิธีการนาํเสนอผลการวิจยัตาม

ระเบียบวิธีวิจัยมีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง=(0) 
 การวิเคราะหขอมูลไมสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 

และไมมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 
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/2.  การน ําเสนอ… 
  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.2.5  สรุป อภิปรายผล และ   
ขอเสนอแนะ (2 คะแนน) ดีมาก = (2) 

มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรงประเดน็ 
และมีขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน  
หรือ การพัฒนาตอยอดถูกตองครบถวน 

ดี = (1.5) 
 มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรงประเด็น 
  และมีขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน  
 หรือการพัฒนาตอยอดถูกตองแตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช = (1) 
 มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรงประเด็น  
 และมีขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน  
 หรือการพัฒนาตอยอดถูกตองแตมีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง = (0.5) 
ไมมีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 

 และไมตรงประเด็นไมมีขอเสนอแนะ 
 ในการนําไปใชประโยชน หรือ การพัฒนาตอยอด 

1.3  คูมือประกอบการใชงานฯ/ 
      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/ 
      รายละเอียด บันทึกขอมูลลงในแผน  
      CD/DVD (2 คะแนน) 
 

ด ีมาก = (2) 

มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะ การติดตั้ง 
การใชงาน ขอควรระวังการบํารุงรักษา  
ท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถต ิดต อได ถูกตอง 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถูกต องครบถ วน  
บันทึกขอมูลลงในแผน ม ีข อม ูลครบถวน 5 สวน 

ดี = (1.5) 

มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะ การติดตั้ง  
การใชงาน ขอควรระวังการบํารุงรักษา 
ท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถติดตอไดถูกตอง ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ แต ม ีข อผ ิดพลาดเล ็กน อย  
บันทึกขอมูลลงในแผน ม ีข อม ูลครบถวน 4 สวน 

พอใช = (1) 

มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะ การติดตั้ง การใชงาน 
ขอควรระวังการบํารุงรักษา ท่ีอยูของผูผลิต 
ท ี่สามารถต ิดต อได ถ ูกต อง ท้ังภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษแต ม ีข อผ ิดพลาดค อนข างมาก  
บันทึกขอมูลลงในแผน ม ีข อม ูลครบถวน 3 สวน 

ปรับปรุง = (0.5) 

ไมมีรายละเอียดดานคุณลักษณะ  
การติดตั้ง การใชงาน ขอควรระวังการบาํรงุรักษา  
และท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถติดตอไดถูกตอง  
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมถูกตองไมครบถวน 
บันทึกขอมูลลงในแผน มีขอมูลครบถวนนอยกวา 3 สวน 
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2.  การน ําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.1  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน    
      ภาษาไทยและบุคลิกภาพของผูนําเสนอ 
      ผลงาน (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5) 

- มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต 
ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 
อยางครบถวนและเหมาะสม 
- การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 
- อ ธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ  
- ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ 
และวิธีการทํางานของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  
ไดถูกตองท้ัง 4 ดาน 

ดี = (4) 

- มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน  
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  
 แตมีขอบกพรองบางสวน 
 - การแตงกาย การใชคําพูด กริิยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 
- อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง ผลงาน
ส่ิงประดิษฐฯเพื่อใหเกิดความเขาใจ และเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐ  
- ดานประโยชนใชสอยดานประสิทธิภาพและวิธีการ
ทํางานของผลงานส่ิงประดิษฐฯไดถูกตอง 3 ดาน 

พอใช  = (3) 

- มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน  
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน ภาษาไทย  
แตมีขอบกพรองมาก 
- การแตงกาย การใชคาํพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 
- อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง ผลงาน
ส่ิงประดิษฐฯเพื่อใหเกิดความเขาใจ และเห็นจริงในดาน
แนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชนใชสอย  
- ดานประสิทธิภาพและวิธีการทํางานของผลงาน
ส่ิงประดิษฐฯ ไดถูกตอง 2 ดาน 

ปร ับปร ุง = (2) 

- ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 
- การแตงกาย การใชคาํพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอไมเหมาะสม 
- ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได 

/2.2  ความชัดเจน… 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.2  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน    
      ภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพของ 
      ผูนําเสนอผลงาน (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5) 

- มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน  
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงานอยางครบถวน
และเหมาะสม 
- การแตงกาย การใชคาํพูด กิริยา มารยาท  
ของผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 
- อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง ผลงาน
ส่ิงประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐ  
- ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ 
และวิธีการทํางานของผลงานส่ิงประดิษฐฯ 
ไดถูกตองท้ัง 4 ดาน 

ดี = (4) 

- มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน  
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  
แตมีขอบกพรองบางสวน 
- การแตงกาย การใชคาํพูด กิริยา มารยาท  
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 
- อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐฯเพื่อใหเกิดความเขาใจ และเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐ 
- ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ 
และวิธีการทํางานของผลงานส่ิงประดิษฐฯ 
ไดถูกตอง 3 ดาน 

พอใช  = (3) 
 

- มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน  
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน ภาษาอังกฤษ 
แตมีขอบกพรองมาก 
- การแตงกาย การใชคาํพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 
- อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐฯเพื่อใหเกิดความเขาใจ และเห็นจริง 
ในดานแนวความคิดการประดิษฐ  
- ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ 
และวิธีการทํางานของผลงานส่ิงประดิษฐฯ 
ไดถูกตอง 2 ดาน 

ปร ับปร ุง = (2) 

- ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 
- การแตงกาย การใชคาํพูด กิริยา มารยาท  
ของผูนําเสนอไมเหมาะสม 

 - ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได 

/3.  ข อก ําหนด…  
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3.  ข อก ําหนด/ค ุณสมบ ัต ิของผลงานส ิ่งประด ิษฐฯ  (รวม 50 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
3.1  ประดิษฐคิดคนข้ึนใหมหรือพัฒนา 
      ข้ึนใหม  (15 คะแนน) 

ด ีมาก = (15) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีคิดคนข้ึนใหม โดยไมใช 
การจัดหาอุปกรณสําเร็จรูปมาประกอบสงประกวด   

ดี = (10) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม โดยไมใช
การจัดหาอุปกรณสําเร็จรูปมาประกอบสงประกวด  

พอใช = (7) ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหมบางสวน  

ปรับปรุง = (5) ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีไมไดพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม 

3.2  ประโยชนการใชงาน  
      (12 คะแนน) 

ด ีมาก = (12) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริง ตามวัตถุประสงค 
ทุกประการ และมีหลักฐาน ไดแก เอกสาร รับรอง  
และภาพประกอบ ฯลฯ 

ดี = (10) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริง ไมครบถวน 
ตามวัตถุประสงค และมีหลักฐาน  
ไดแก เอกสารรับรอง และภาพประกอบ ฯลฯ 

พอใช = (6) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลท่ีแสดงใหเห็น 
ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริง ไมครบถวน 
ตามวัตถุประสงค ไมมีหลักฐาน  

ปรับปรุง = (4) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไมมีขอมูลท่ีแสดงใหเห็น 
ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริง ไมครบถวน 
ตามวัตถุประสงคมาก ไมมีหลักฐาน  
ไดแก เอกสารรับรอง และภาพประกอบ ฯลฯ 

3.3  ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
       (13 คะแนน) 

ด ีมาก = (13) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดอยางตอเนื่อง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบ  
ตามท่ีกําหนดไวในแบบคุณลักษณะของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ  

ดี = (10) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดอยางตอเนื่อง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบ  
ตามท่ีกําหนดไวในแบบคุณลักษณะของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช = (6) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดไมตอเนื่อง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไมเปนไป   
ตามท่ีกําหนดไวในแบบคุณลักษณะของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ แตมีขอบกพรอง 

ปรับปรุง = (4) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไมทํางานตามท่ีกําหนดไว 
ในแบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

 
/3.4  การพัฒนา… 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2562 

 ประเภทที่ 7 ส่ิงประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย  (12) 

 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.4  การพัฒนาสูเชิงพาณิชย 
      หรือ อุตสาหกรรม (10 คะแนน) 
 

ด ีมาก = (10) 
สามารถแสดงหลักฐาน การซ้ือขายสิ่งประดิษฐ  
หรือตนแบบสิ่งประดิษฐ พัฒนากระบวนการผลิต 
สูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรม 

ด ี = (8) 
สามารถแสดงหลักฐาน การเจรจา การซ้ือขาย
สิ่งประดิษฐ หรือตนแบบสิ่งประดิษฐ พัฒนา
กระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรม 

พอใช = (6) 

สามารถแสดงหลักฐาน การเสนอแนวความคิด 
ขอกําหนด เพ่ือนําไปสรางสิ่งประดิษฐ  
หรือตนแบบสิ่งประดิษฐ พัฒนากระบวนการผลิต 
สูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรม  

ปร ับปร ุง = (4) 
 สามารถแสดงหลักฐาน การใหคําแนะนํา 
 หรือชวยเปนท่ีปรึกษา ในการสรางสิ่งประดิษฐ  
 เพ่ือดําเนินการทางธุรกิจตอไป 

 

4.  ความเหมาะสมของผลงานส ิ่งประด ิษฐฯ  ในด านการออกแบบ  (รวม 25 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.1  เทคนิคการออกแบบ และระบบการ 
      ทํางาน (10 คะแนน) ด ีมาก = (10) 

การออกแบบระบบการทํางานไดถูกตอง   
ตามหลักวิชาการ และระบบการทํางาน 
ไมยุงยากซับซอน 

ดี = (8) 
การออกแบบระบบการทํางานไดถูกตอง ตามหลัก
วิชาการ แตระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

พอใช  = (6) 
การออกแบบระบบการทํางานไดถูกตอง ตามหลัก
วิชาการ บางสวนและระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

ปร ับปร ุง = (4) 
การออกแบบระบบการทํางานไมเปนไป ตามหลัก
วิชาการ และระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

4.2  ร ูปแบบความเหมาะสม (5 คะแนน) ด ีมาก = (5) 
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับลักษณะ 
ของผลงาน ครบท้ัง 3 ดาน 

ดี = (4) 
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับลักษณะ 
ของผลงาน เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช  = (3) 
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับลักษณะ 
ของผลงาน เหมาะสม 1 ดาน 

ปร ับปร ุง = (2) 
รูปราง ขนาด น้ําหนัก ไมเหมาะสมกับลักษณะ 
ของผลงาน  

4.3  ความปลอดภัยและผลกระทบตอ   
      ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
มีความปลอดภัยและผลกระทบตอธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมในการใชงาน และมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 

 

/จุดใหคะแนน… 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ประจําปการศึกษา 2562 

 ประเภทที่ 7 ส่ิงประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย  (13) 

 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

 

ด ี = (4) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีความปลอดภัย
และผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในการ 
ใชงาน และมีระบบปองกันอันตรายตอผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ และผูใชงานแตตองแกไขเพ่ิมเติม 

พอใช = (3) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีความปลอดภัย
และผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในการ 
ใชงานและมีระบบปองกันอันตรายตอผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ และผูใชงานอยางใดอยางหนึ่งแตไม
สมบูรณ 

ปร ับปร ุง = (2) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไมมีความปลอดภัยและผลกระทบตอธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในการใชงาน และไมมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯและผูใชงาน 

4.4  คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดุ  
      (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5) 
คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดท่ีุใชมีความคงทน
แข็งแรง เหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ดี = (4) 
คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดุท่ีใชมีความคงทน
แข็งแรง สูงเกินความจําเปนกับผลงานสิ่งประดิษฐ 

พอใช = (3) 
คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดท่ีุใชมีความคงทน
แข็งแรง นอยกวาท่ีควรจะใชกับผลงานสิ่งประดิษฐ 

ปรับปรุง = (2) 
คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดุมีความคงทน
แข็งแรงไมเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ 

 

หมายเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงานเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนขอ 3. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ วามีคะแนนตางกันหรือไม  โดยพิจารณาตามลําดับจุดท่ีใหคะแนนมากไปหานอย 

 

10.  แนวทางการปฏิบัติ  ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ปพุทธศักราช 2562 – 2563 
 
 
 
 

(นายมนตรี  หาเรือนทรง) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต 

ประธานคณะกรรมการจัดทําขอกําหนด กติกา 
และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทย 

หรือบรรเทาสาธารณภยั 

(นายชัยมงคล  เสนาส)ุ 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดทําขอกําหนด  
กติกา และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 

 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ  (1) 
 

ขอกําหนดกติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน“สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิง่ประดิษฐของคนรุนใหมประจําปการศ ึกษา 2562 

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

ประเภทที ่ 8  สิง่ประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

1.  คําจํากัดความ  
 เทคโนโลยีชีวภาพ 
 หมายถึงเทคโนโลยีซ่ึงนําความรูทางวิทยาศาสตรดานตาง ๆ มาประยุกตใชกับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นสวน 
ของสิ่งมีชีวิต เพ่ือประโยชนตอมนุษยไมวาจะเปนทางการผลิตหรือทางกระบวนการในดานตาง ๆ 
 ส่ิงประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
 หมายถึง  สิ ่งประดิษฐ ที ่เป นผลผล ิตหร ือผล ิตภ ัณฑทางด านเทคโนโลยีช ีวภาพ โดยเป นเทคน ิค 
กา รนํ า สิ ่ง ม ีช ีว ิต  ห ร ือชิ ้น ส ว นของสิ ่ง ม ีช ีว ิต (พ ืช และส ัต ว )  ม าพ ัฒนาห ร ือปร ับปร ุง  ให เ ป นผล ิตผ ล 
หร ือผล ิตภ ัณฑ  ที ่ป ร าศจ ากสาร เคม ีอ ัน ตร าย  และ ไม ใ ช เ ค รื ่อ ง จ ัก ร  เ ค รื ่อ งม ือ  อ ุปกรณ แ ละ ไม ใ ช 
ผลิตภัณฑอาหารสําหรับมนุษย 
 

2.  นิยามศัพท 
 ผลผลิตหมายถึงผลิตผลจากพืช และสัตว  
 ผลิตภัณฑทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง การนําผลิตผลจากพืชและสัตวมาแปรรูปโดยผาน
กระบวนการทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ  
 ผลิตภัณฑอาหารสําหรับมนุษย หมายถึง กระบวนการนําผลิตผลจากพืชและสัตว มาปรุงหรือแปรรูป 
เปนอาหารมนุษย 
 

3.  เจตนารมณ 
 เพ่ือสนับสนุนสิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

3.1  เพ่ือพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑจากพืชและสัตว 
3.2  เพ่ือนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิต 
3.3  เพ่ือพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 

 

4.  ว ัตถ ุประสงค 

 4.1  เพ่ือนําเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑจากพืชและสัตว ใหเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

 4.2  เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและทักษะในกระบวนการประดิษฐคิดคนพัฒนานวัตกรรม 

และเทคโนโลยีชีวภาพ 

 4.3  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชยและอ ุตสาหกรรม 

 4.4  เพ่ือสนับสนุนการนําผลงานเขารับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

 

 

 

/5. ขอกําหนด... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ  (2) 

 
5.  ขอกําหนดท่ัวไป 
 5.1  เปนผลงานสิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพท่ีไมใชเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณและไมใชผลิตภัณฑ
อาหารสําหรับมนุษยและตองไมเคยผานการประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติมากอน หรือนําผลงาน
ส่ิงประดิษฐเดิมท่ีเคยไดรับรางวัลมาสงเขาประกวดใหมโดยเปล่ียนประเภท 
 5.2  เปนผลงานสิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพท่ีคิดคนหรือพัฒนาข้ึนใหม และเหมาะสมกับการอุปโภค
และบริโภคมีความปลอดภัย ปราศจากสารเคมีอันตรายท่ีมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยนักเรียน 
นักศึกษาเปนผูประดิษฐ 
 5.3  เปนผลงานสิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถพัฒนา
กระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 
 5.4  เปนผลงานสิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการบูรณาการ 
การเรียนการสอน โดยมีรองรอย หลักฐาน กระบวนการผลิตและวิจัยที่สามารถสาธิตหรือทดลองใชงานไดจริง 
ตามวัตถุประสงคใหเห็นไดอยางเดนชัด 
 5.5  เปนผลงานสิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพท่ีสงเขารวมการประกวดประเภทท่ี 8 ตองไมซํ้ากับผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ประเภทอ่ืน ๆ 
 5.6  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ และแบบรายงานการว ิจ ัย เปนไปตามท่ีสํานักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษากําหนด 
 5.9  เปนนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช. ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาระบบทวิภาคี (ยกเวนหลักสูตรระยะสั้น) ซ่ึงกําลังศึกษาอยู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนไมเกิน 10 คนและท่ีปรึกษาจํานวนไมเกิน 5 คน 
 

6.  หล ักเกณฑ การพ ิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ 
 6.1  ผลงานสิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพที่สงเขาประกวดจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนด
ท่ัวไปของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท ี่ 8 ท ุกประการจ ึงจะเขารวมการประกวดได 
 6 . 2   ผลงานสิ่ งประดิษฐฯ ท่ีส ง เข าประกวดตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน 
(Thaiinvention.net) กอนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เขารวมการประกวด ไดรับงบประมาณ และการรับรองผลการ
ประกวด โดยใหนําสงเอกสารแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ท่ีพิมพออกจากระบบ ในวันท่ีรายงาน
ตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 
 6.3 การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯในการสงเขาประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได 
ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทานั้น และตองแจงลวงหนากอนการประกวดไมนอยกวา 7 วันสวนการประกวดในระดับภาค
และระดับชาติ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
 6.4  ผลงานสิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพท่ีสงเขาประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการ
ลอกเลียนแบบหรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 6.5  ผลงานสิ ่งประดิษฐท่ีผานการเขาประกวดในระดับชาติมาแลว ไมอนุญาตใหเขารวมประกวด 
ในทุกระดับหากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังวาผานการประกวด มีการลอกเลียนผลงานหรือสงประกวดมากกวา  
1 ประเภทจะถูกถอดถอนรางวัลและเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปข้ึนมาแทน 
 6.6  ผลงานสิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีการซ้ือขายในทองตลาดแลวนํามาเลียนแบบ ปรับปรุง 
หรือดัดแปลง เพ่ือสงเขาประกวดเจาของผลงานตองรับผิดชอบการละเมิดทางกฎหมาย 
 6.7  กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูชี้ขาด 
 6.8  กรณีคะแนนรวมผลการตัดสินของผลงานเทากันจะพิจารณาจากความแตกตางของคะแนนท่ีได
เรียงลําดับจากจุดใหคะแนนท่ีมีคามากไปหานอย 

/7. เอกสารประกอบ... 
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7. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ และแบบรายงานการว ิจ ัย  
 ใหจัดสงเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัยในวันลงทะเบียน 
ตามกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด จํานวน 2 เล ม ภายในเล มประกอบด วย 
 7.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ.-2) 
 7.2  แบบรายงานการว ิจ ัย(แบบ ว-สอศ.-3)บทท ี่1-5 ไม เก ินจํานวน 20 หน าโดยไม รวมปกบทค ัดย อ 
กิตต ิกรรมประกาศ สารบ ัญ บรรณาน ุกรมและภาคผนวกของงานวิจัย (หากเก ินจํานวน 20 หน า คณะกรรมการ 
จะไม พิจารณาใหคะแนนรายงานการวิจัย) 
 7.3   ภาคผนวกประกอบดวย 

1)  ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได (ถามี) 
2)  แผนการตลาด ประกอบดวย  ตนทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ  ราคาขายผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ 

ประมาณการรายรับรายจายจากการขาย กลุมลูกคาเปาหมายและการสงเสริมการตลาดตามหลักเกณฑการพิจารณา
ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 8 ขอ 5 การใชประโยชนเชิงพาณิชย  

3)  แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเขารวมการประกวดใหเปนไปตามแบบท่ีสํานักวิจัย 
และพัฒนาการอาชีวศึกษากําหนด จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน 
จํานวน 1 แผน) 

4)  ค ูม ือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
5)  หลักฐานการจําหนายผลิตภัณฑ ประกอบดวย บันทึกรายรับรายจาย หลักฐานการสั่ง ซ้ือ 

หลักฐานการจําหนาย และสถานท่ีจําหนาย      
6)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี)  เชน  เอกสารขอจดอนุสิทธิบัตร หรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 7.4  CD หรื อ DVD บัน ทึกขอมูลเนื้ อหา ท้ั งหมดเรี ยงลํ าดับตามท่ี กําหนดในขอ7.1-7.3 ลงใน CD  
หรื อ  DVD โ ดยบั น ทึ ก เป น ไฟล  Word และ  PDF จํ านวน  3 แผ นพร อมระบุ ร ายละ เ อี ยด  ชื่ อ ผล ง าน 
ชื่อสถานศึกษา บนแผน CD หรือ DVD บรรจุในซองติดไวปกหลังเอกสารนําเสนอเลมละ 1 แผน ท่ีเหลืออีก 
1 แผน ใหนําสงพรอมแบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ตอนลงทะเบียนสําหรับเอกสารตนฉบับทุกรายการท่ีมีใน
รูปเลมรายงานจะตองมีในไฟลเอกสารดวย (เอกสารตนฉบับใดท่ีไมไดจัดพิมพใหสแกนเปนไฟลภาพ .jpg 
หรือ .PDF แทรกในไฟลเอกสาร และบันทึกลงในแผน CD หรือ DVD) 
 

8.  การพิมพแบบเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัย 
 8.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
 8.2  ขนาดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนาด 16 point และห ัวข อขนาด 18 point 
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9.  หลักเกณฑการพิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ ประเภทท่ี8ส่ิงประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประด ิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ (แบบว-สอศ-2)  (2คะแนน) 
      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด  2 1.5 1 0 
1.2  แบบรายงานการวิจัย(แบบ ว-สอศ-3) (9 คะแนน) 

1.2.1  รูปแบบงานวิจัยถูกตอง (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
1.2.2  การเขียนบทนํา  (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
1.2.3  แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (1คะแนน) 1 0.5 0 0 
1.2.4  วิธีดําเนินการวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
1.2.5  ผลการวิจัย  (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
1.2.6  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

1.3  คูมือประกอบการใชงาน  (2 คะแนน) 
1.3.1  ชัดเจนถูกตอง/รายละเอียดภาษาไทย (1 คะแนน)  1 0.5 0 0 
1.3.2  ชัดเจนถูกตอง/รายละเอียดภาษาอังกฤษ (1 คะแนน)  1 0.5 0 0 

1.4  แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
1.5  CD/DVD บันทึกขอมูลครบถวนตามขอกําหนดในขอ 7.4 (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 

2.  ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 50 คะแนน) 
     2.1  ประดิษฐคิดคนข้ึนมาใหม  (10 คะแนน)  10 8 6 4 
     2.2  การนํากระบวนการทางดานวิทยาศาสตรมาประยุกตใช   
           (10 คะแนน) 

10 8 6 4 

     2.3 การนํากระบวนการทางดานเทคโนโลยีมาประยุกตใช 
           (10 คะแนน) 

10 8 6 4 

     2.4  ประโยชนในการนําไปใชงาน (10 คะแนน) 10 8 6 4 
     2.5  ความปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภัณฑ (10 คะแนน) 10 8 6 4 
3.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ (รวม 10 คะแนน) 

3.1  ความพรอมในการนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย/ 
           ภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 

4 3 2 1 

3.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
           (3 คะแนน) 

3 2.5 2 1.5 

3.3  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
           (3 คะแนน) 

3 2.5 2 1.5 

4.  บรรจุภัณฑ  (รวม 10 คะแนน)  
4.1  การออกแบบบรรจุภัณฑ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
4.2  การเลือกใชวัสดุ  (2 คะแนน ) 2 1.5 1 0 

 
/4.3 บรรจุภัณฑ... 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประด ิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
4.3  บรรจุภัณฑเหมาะสมกับผลิตภัณฑ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
4.4  รายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
4.5  ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

5.  การพัฒนาสูเชิงพาณิชย / อุตสาหกรรม  (รวม 15 คะแนน) 
5.1  ตนทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5.2  ราคาขายของผลิตภัณฑ พรอมบรรจุภัณฑ  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5.3  ประมาณการรายรับรายจายจากการขาย  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5.4  กลุมลูกคาเปาหมาย และการสงเสริมการตลาด  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5.5  หลักฐานการจําหนายผลิตภัณฑ  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

รวม 100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/10.  ขอพิจารณา... 
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10.  ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ประเภทท่ี 8  ส่ิงประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ขอพิจารณา 

1.1  แบบเสนอโครงการวิจัย 
ส ิ่งประดิษฐฯ(แบบ ว-สอศ-2) 
ความชัดเจนถูกตอง 
ของขอมูล/รายละเอียด   
(2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

ข อ มู ลและร ายละ เ อียด ท่ี กํ าหนดไว ใ นแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอมีความสมบูรณ
ครบถวน ท้ังในดานเนื้อหาภาพประกอบ มีความประณีต
ถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปกการจัดทํา
รูปเลมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (1.5) 

ข อ มูลและรายละ เ อี ยด ท่ี กํ าหนดไว ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่ งประดิษฐฯท้ัง26ขอมีความสมบูรณ
ครบถวน ท้ังในดานเนื้อหาภาพประกอบแตไมมีความ
ประณีตถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก 
การจัดทํารูปเลม  

พอใช =(1) 

ข อ มู ลและร ายละ เ อียด ท่ี กํ าหนดไว ใ นแบบเสนอ
โครงการวิ จั ยสิ่ งประดิษฐฯ  ท้ั ง  26ขอ ไมครบถ วน 
ท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบไมมีความประณีตถูกตอง
ของรูปแบบในการพิมพการจัดทําปกการจัดทํารูปเลม  

ปรับปรุง = (0) ไมนําสงแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ 
1.2  แบบรายงานการวิจัย 

(แบบ ว-สอศ-3) 
(9 คะแนน) 

 

1.2.1  รูปแบบงานวิจัยถูกตอง  
(2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบรายงานการวิจัย  
(ว -สอศ -3)  มีความสมบรูณครบถวนทั้ ง ในดานเนื้ อหา  
มีความประณีตถูกตองของรูปแบบในการพิมพ  
การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม 

ดี= (1.5) 

ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบรายงานการวิจัย  
(ว -สอศ -3)มีความสมบรูณครบถ วน ทั้ ง ในดานเนื้ อหา  
แต ไมมีความประณีตถูกตองของ รูปแบบ ในการพิมพ  
การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม 

พอใช = (1) 
ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบรายงานการวิจัย  
(ว-สอศ-3) ไมครบถวนทั้งในดานเนื้อหา ไมมีความประณีต
ถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม 

ปรับปรุง =(0) ไมนําสงแบบรายงานการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

/1.2.2  การเขียนบทนํา.. 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ขอพิจารณา 
1.2.2  การเขียนบทนํา   

(1 คะแนน) 
ด ีมาก = (1) 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหาสอดคลอง  
กับวัตถุประสงคและทุกหัวขอท่ีกําหนดตามแบบ (ว-สอศ-3) 

ดี= (0.5) 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาสอดคลอง 
กับวัตถุประสงคทุกหัวขอ แตไมครบถวน ตามหัวขอ 
ท่ีกําหนดตามแบบ (ว-สอศ-3) 

พอใช = (0) 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ไมสอดคลองและไมครบถวนทุกหัวขอท่ีกําหนด 
ตามแบบ(ว-สอศ-3) 

ปรับปรุง= (0) 
ไมมีความเปนมาและความสําคัญของปญหาวัตถุประสงค
และสภาพปญหาไมมีหัวขอท่ีกําหนดตามแบบ (ว-สอศ-3) 

1.2.3  แนวคิด ทฤษฎี  
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
(1 คะแนน ) 

ด ีมาก = (1) 
นําแนวคิดทฤษฎี องคความรูมาประยุกตใช 
และมี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ มาสนับสนุนการวิจัย 
ถูกตองครบถวน 

ดี= (0.5) 
นําแนวคิด ทฤษฎีองคความรูมาประยุกตใช  
และมี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ มาสนับสนุนการวิจัย 
ถูกตองแตไมครบถวน 

พอใช= (0) 
นําแนวคิด ทฤษฎี องคความรูมาประยุกตใช  
และมี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ มาสนับสนุนการวิจัย 
ไมถูกตองไมครบถวน 

ปรับปรุง= (0) 
ไมมีการนําแนวคิด ทฤษฎี องคความรูมาประยุกตใช  
และไมมีงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มาสนับสนุนการวิจัย 

1.2.4  วิธีดําเนินการวิจัย 
(2 คะแนน) ด ีมาก = (2) 

ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิควิธีการ  
ในการศึกษาทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล  
และวิธีการท่ีใชตอบปญหาการวิจัยถูกตองครบถวน 

ดี= (1.5) 

ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการศึกษาทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล  
และวิธีการท่ีใชตอบปญหาการวิจัย 
แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช= (1) 

ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการศึกษาทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล  
และวิธีการท่ีใชตอบปญหาการวิจัย 
แตมีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการศึกษาทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล  
และวิธีการท่ีใชตอบปญหาการวิจัย 

 

/1.2.5  ผลการวิจัย... 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ขอพิจารณา 
1.2.5  ผลการวิจัย   

(1 คะแนน) ด ีมาก = (1) 
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 

และมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัยถูกตองและครบถวน 
 ตามระเบียบวิธีวิจัย 

ดี= (0.5) 
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 

การวิจัยบางขอ และมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัย 
ตามระเบียบวิธีวิจัยมีขอผิดพลาดนอย 

พอใช = (0) 
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยบางขอ 

และมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัย  
 มีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง = (0) 
การวิเคราะหขอมูลไมสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 
และไมมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 

1.2.6  สรุปผล อภปิรายผล 
และขอเสนอแนะ 
(2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 
มีการสรุปผล อภิปรายผล ตามวัตถุประสงคการวิจัย 
ตรงประเด็น และมีขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 
หรือการพัฒนาตอยอดถูกตองครบถวน 

ดี= (1.5) 
มีการสรุปผล อภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
ตรงประเด็น และมีขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 
หรือการพัฒนาตอยอดถูกตองแตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช= (1) 
มีการสรุปผล อภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
ตรงประเด็น และมีขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 
หรือการพัฒนาตอยอดถูกตองแตมีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง= (0) ไมมีการสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

1.3  คูมือประกอบการใชงานฯ 
(2 คะแนน) 

1.3.1  ชัดเจนถูกตอง/ 
รายละเอียดภาษาไทย  
(1 คะแนน) 

 
1.3.2  ชัดเจนถูกตอง/  

รายละเอียดภาษาอังกฤษ 
(1 คะแนน) 

 

ด ีมาก = (1) 
1.คุณลักษณะ 2.วิธีการใช 3.วิธีการเก็บรักษา  
4.วัน เดือน ป ท่ีผลิต หรือหมดอายุ 5.ท่ีอยูของผูผลิต 
ท่ีสามารถติดตอได ปฏิบัติได 5 ขอ 

ดี= (0.5) 
1.คุณลักษณะ 2.วิธีการใช 3.วิธีการเก็บรักษา  
4.วัน เดือน ป ท่ีผลิต หรือหมดอายุ 5.ท่ีอยูของผูผลิต 
ท่ีสามารถติดตอไดปฏิบัติได 4 ขอ 

พอใช =(0) 
1.คุณลักษณะ 2.วิธีการใช 3.วิธีการเก็บรักษา  
4.วัน เดือน ป ท่ีผลิต หรือหมดอายุ 5.ท่ีอยูของผูผลิต 
ท่ีสามารถติดตอไดปฏิบัติได 3 ขอ 

ปรับปรุง= (0) 
1.คุณลักษณะ 2.วิธีการใช 3.วิธีการเก็บรักษา  
4.วัน เดือน ป ท่ีผลิต หรือหมดอายุ 5.ท่ีอยูของผูผลิต 
ท่ีสามารถติดตอไดปฏิบัติไดนอยกวา 3 ขอ 

 
 
 
 

/1.4  แบบคุณลักษณะ.. 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ขอพิจารณา 
1.4  แบบคุณลักษณะของผลงาน 

สิ่งประดิษฐฯ (1 คะแนน) 
ด ีมาก = (1) 

ขอมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณครบถวนตามแบบ
คุณลักษณะฯเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได  

ดี= (0.5) 
ข อ มูลและรายละ เ อี ยด มีความสมบู รณ ต ามแบบ
คุณลักษณะฯ แต มีขอบกพรองบางสวนเหมาะสม 
ท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช= (0) 
ขอมูลและรายละเอียดไมสมบูรณครบถวน 
ตามแบบคุณลักษณะฯมีขอบกพรองมาก 
ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
ขอมูลและรายละเอียดไมมีความถูกตอง 
ตามแบบคุณลักษณะฯ 
ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

1.5  CD/DVD บ ันท ึกข อม ูล 
ครบถวนตามข อกําหนด 
ในข อ 5.8 
(1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) ม ีข อม ูลครบถ วนท้ัง  5 สวน 

ด=ี (0.5) ม ีข อม ูลครบถวนเพียง  4 สวน 

พอใช= (0) ม ีข อม ูลครบถวนเพียง  3  สวน 

ปรับปรุง = (0) มีขอมูลครบถวนนอยกวา  3 สวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.  ขอกําหนด… 
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 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ  (10) 
2.  ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ(รวม 50 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.1  ประดิษฐคิดคน ข้ึนมาใหม 
(10 คะแนน) 

ด ีมาก = (10) คิดคนข้ึนใหมมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ดี= (8) 
พัฒนาปรับปรุงข้ึนใหมและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
อยางชัดเจน 

พอใช= (6) 
พัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม 
แตไมสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง= (4) ไมไดมีการพัฒนาข้ึนมาใหม 

2.2  การนํากระบวนการ 
ทางดานวิทยาศาสตร 
มาประยุกตใช   
(10 คะแนน) 

 

ด ีมาก = (10) 

แสดงใหเห็นถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
1. การตั้งสมมติฐาน 
2. การกําหนดควบคุมตัวแปร 
3. การทดลอง/การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

ปฏิบัติครบ 3 ขอ 

ดี= (8) 

แสดงใหเห็นถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
1. การตั้งสมมติฐาน 
2. การกําหนดควบคุมตัวแปร 
3. การทดลอง/การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

ปฏิบัติครบ 2 ขอ 

พอใช= (6) 

แสดงใหเห็นถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
1. การตั้งสมมติฐาน 
2. การกําหนดควบคุมตัวแปร 
3. การทดลอง/การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

ปฏิบัติครบ 1 ขอ 

ปรับปรุง = (4) 
ไมมีการแสดงใหเห็นถึงกระบวนการทางดานวิทยาศาสตร
มาประยุกตใช 

2.3  การนํากระบวนการ 
ทางดานเทคโนโลยี 
มาประยุกตใช 
(10 คะแนน) 

ด ีมาก = (10) 
คิดคนกระบวนการและวิธีการข้ึนใหม  
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ด=ี (8) พัฒนากระบวนการและวิธีการข้ึนใหม 

พอใช= (6) พัฒนาปรับปรุงข้ึนมาใหม และมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง = (4) ไมพัฒนาข้ึนมาใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.4  ประโยชน... 
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 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ  (11) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.4  ประโยชนในการนําไปใชงาน 
 (10 คะแนน) 

ดีมาก = (10) 

1. ทํางานไดดีและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 
2. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. มีประสิทธิภาพ 
4. สะดวกตอการนําไปใชงาน  
ปฏิบัติได 4 ขอ 

ดี = (8) 

1. ทํางานไดดีและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 
2. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. มีประสิทธิภาพ 
4. สะดวกตอการนําไปใชงาน  
ปฏิบัติได 3 ขอ 

พอใช = (6) 

1. ทํางานไดดีและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 
2. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. มีประสิทธิภาพ 
4. สะดวกตอการนําไปใชงาน  
ปฏิบัติได 2 ขอ 

ปรับปรุง = (4) ไมเกิดประโยชนในการนําไปใชงาน 

2.5  ความปลอดภัยของผลผลิต 
หรือผลิตภัณฑ 
(10 คะแนน) 

ดีมาก = (10) 
มีความปลอดภัยตอผูอุปโภคและผูบริโภค  
ปราศจากผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดี = (8) 
มีความปลอดภัยตอผูอุปโภคและผูบริโภค  
ผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พอใช = (6) มีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ปรับปรุง = (4) 
ไมมีความปลอดภัยตอผูอุปโภคและผูบริโภค  
และมีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. การนําเสนอ... 
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/3.3  ความชัดเจน... 
  

3.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.1  ความพร อมในการนําเสนอ 
ผลงานและการสาธ ิตภาษาไทย/ 
ภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 

ด ีมาก = (4)  

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุอุปกรณ
ประกอบในการอธิบาย สาธิต ตลอดจนเอกสารในการ
เผยแพรผลงานอยางครบถวนและเหมาะสม  
(มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ด ี = (3)  
มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุอุปกรณ
ประกอบในการอธิบาย สาธิต ตลอดจนเอกสารในการ
เผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (2)  
มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุอุปกรณ
ประกอบในการอธิบาย สาธิต ตลอดจนเอกสารในการ
เผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง = (1)  ไมมีความพรอมในการนาํเสนอผลงาน 
3.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน 

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
(3 คะแนน) 

ด ีมาก = (3)  

1. การแตงกาย   
2. การใชคําพูด   
3. กิริยามารยาทของผูนําเสนอ   
เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ด ี = (2.5)  

1. การแตงกาย   
2. การใชคําพูด   
3. กิริยามารยาทของผูนําเสนอ   
เหมาะสม  2  ดาน 

พอใช = (2)  

1. การแตงกาย   
2. การใชคําพูด   
3. กิริยามารยาทของผูนําเสนอ   
เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรุง = (1)  

1. การแตงกาย   
2. การใชคําพูด   
3. กิริยามารยาทของผูนําเสนอ  
ไมเหมาะสม 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
3.3  ความชดัเจนในการนําเสนอ 

ผลงานภาษาไทย/ 
ภาษาอังกฤษ  
(3 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ีมาก = (3) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงานสิ่งประดิษฐฯ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจ และเห็นจริง 
1) ดานแนวความคิดการประดิษฐ  
2) ดานประโยชนใชสอยและ 
3) ประสิทธิภาพ  
4) วิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ปฏิบัติไดถูกตองท้ัง  4  ดาน 

ด ี = (2.5)  

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงานสิ่งประดิษฐฯ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจ และเห็นจริง 
1) ดานแนวความคิดการประดิษฐ  
2) ดานประโยชนใชสอยและ 
3) ประสิทธิภาพ  
4) วิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ถูกตองท้ัง  3  ดาน 

พอใช = (2)  

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงานสิ่งประดิษฐฯ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจ และเห็นจริง 
1) ดานแนวความคิดการประดิษฐ  
2) ดานประโยชนใชสอยและ 
3) ประสิทธิภาพ  
4) วิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ถูกตองท้ัง  2  ดาน 

ปรับปรุง = (1)  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.  บรรจุภัณฑ... 
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4.  บรรจุภัณฑ (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.1  บรรจุภัณฑเหมาะสม 
กับผลิตภัณฑ 
(2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

1. รูปทรงสวยงาม    
2. ขนาด และน้ําหนัก เหมาะสมกับผลิตภัณฑฯ 
3. คงทน แข็งแรง 
ปฏิบัติได 3 ขอ 

ดี= (1.5) 

1. รูปทรงสวยงาม    
2. ขนาด และน้ําหนัก เหมาะสมกับผลิตภัณฑฯ 
3. คงทน แข็งแรง 
ปฏิบัติได 2 ขอ 

พอใช = (1) 

1. รูปทรงสวยงาม    
2. ขนาด และน้ําหนัก เหมาะสมกับผลิตภัณฑฯ 
3. คงทน แข็งแรง   
ปฏิบัติได 1 ขอ 

ปร ับปร ุง = (0) ไมมีการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ 

4.2  ความปลอดภัยของบรรจภุณัฑ 

(2 คะแนน) 
ด ีมาก = (2) 

1.  มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
2.  ไมมีผลกระทบตอผลิตภัณฑฯ 
3.  ชวยปองกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑฯ 
4.  ไมมีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปฏิบัติได  4  ขอ 

ดี= (1.5) 

1.  มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
2.  ไมมีผลกระทบตอผลิตภัณฑฯ 
3.  ชวยปองกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑฯ 
4.  ไมมีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปฏิบัติได 3 ขอ 

พอใช = (1) 

1.  มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
2.  ไมมีผลกระทบตอผลิตภัณฑฯ 
3.  ชวยปองกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑฯ 
4.  ไมมีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปฏิบัติได  2  ขอ 

ปร ับปร ุง = (0) ไมมีการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.3 บรรจุภัณฑ... 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.3  บรรจุภัณฑเหมาะสมกัผลิตภัณฑ 
(2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

บรรจุภัณฑมีลักษณะครบ  3  ประการ คือ 
1)  มีรูปทรงสวยงาม    
2)  มีความคงทน 
3)  มีขนาด และน้ําหนักท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

ด ี= (1.5) 
บรรจุภัณฑมีลักษณะเพียง  2  ประการ  
จาก  3  ประการ  

พอใช = (1) 
บรรจุภัณฑมีลักษณะเพียง  1  ประการ  
จาก  3  ประการ 

ปร ับปร ุง = (0) 
บรรจุภัณฑ มีรูปทรง ความคงทน ขนาด  
และน้ําหนักไมเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

4.4  รายละเอียดขอมูลผลิตภณัฑ    
และบรรจุภัณฑ (2 คะแนน ) 

ด ีมาก = (2)  

มีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑท่ีจําเปนแสดงไว 
ท่ีบรรจุภัณฑ ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ ผูผลิตสถานท่ีผลิต 
วัน เดือน ป ท่ีผลิต และ หรือ หมดอายุ น้ําหนัก หรือ 
ปริมาตร สวนประกอบท่ีสําคัญโดยประมาณ ครบถวน 

ดี = (1.5) 

มีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑท่ีจําเปนแสดงไว 
ท่ีบรรจุภัณฑ ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ ผูผลิตสถานท่ีผลิต 
วัน เดือน ป ท่ีผลิต และ หรือ หมดอายุ น้ําหนัก หรือ 
ปริมาตร สวนประกอบท่ีสําคัญโดยประมาณ ครบถวน
แตบางสวนไมถูกตอง 

พอใช= (1) 

มีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑท่ีจําเปนแสดงไว 
ท่ีบรรจุภัณฑ ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ ผูผลิตสถานท่ีผลิต 
วัน เดือน ป ท่ีผลิต และ หรือ หมดอายุ น้ําหนัก หรือ 
ปริมาตร สวนประกอบท่ีสําคัญโดยประมาณ ไม
ครบถวน และไมถูกตอง 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑอาหารท่ีจําเปนแสดง
ไวท่ีบรรจุภัณฑ 

4.5  ความปลอดภยัของบรรจภุัณฑ 
(2 คะแนน) 

ด ีมาก= (2)  

บรรจุภัณฑมีลักษณะครบ  4  ประการ 
1)  มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
2)  ไมมีผลกระทบตอผลิตภัณฑ 
3)  ชวยปองกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ 
4)ไมทําลายสิ่งแวดลอม 

ด=ี (1.5) บรรจุภัณฑมีลักษณะ 3 ประการ จาก 4 ประการ 

พอใช = (1) บรรจุภัณฑมีลักษณะ 2 ประการ จาก 4 ประการ 

ปรับปรุง = (0) บรรจุภัณฑมีลักษณะ 1 ประการ จาก 4 ประการ 
 
            
 

/5.  การพัฒนา... 
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5.  การพัฒนาสูเชิงพาณิชย/อุตสาหกรรม  (รวม 15 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

5.1  ตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑ  
พรอมบรรจุภัณฑ 
(3 คะแนน) 

ด ีมาก = (3)  
แสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ 
พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต 
ครบถวนถูกตอง 

ดี = (2) 
แสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ 
พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต 
ครบถวนแตไมถูกตองเหมาะสม 

พอใช = (1) 
แสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ 
พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต 
ไมครบถวนแตถูกตอง 

ปรับปรุง = (0) 
แสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ 
พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต 
ไมครบถวนและไมถูกตอง 

5.2   ราคาขายผลิตภัณฑพรอม 
บรรจุภัณฑ (3 คะแนน) 

 

ด ีมาก = (3)  
คํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุนถูกตอง 
และกําหนดราคาขายเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

ดี = (2) 
คํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุนถูกตอง 
แตกําหนดราคาขายไมเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

พอใช = (1) คํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุนไมถูกตอง 

ปรับปรุง = (0) ไมคํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุน 

5.3  ประมาณการรายรับรายจาย 
(3 คะแนน ) ด ีมาก = (3)  

แสดงแผนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 
พรอมท้ังประมาณการรายรับรายจายในระยะเวลา 1 ป 
ไดถูกตอง 

ดี = (2) 
แสดงแผนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 
พรอมท้ังประมาณการรายรับรายจายไดถูกตอง 
แตไมครบตามระยะเวลา 

พอใช = (1) 
แสดงแผนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 
ไมถูกตองแตครบตามระยะเวลา 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมีแผนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 
รวมท้ังประมาณการรายรับรายจาย 

5.4  กลุมลูกคาเปาหมาย  
และการสงเสริมการตลาด 
(3 คะแนน ) 

ด ีมาก = (3)  
กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายถูกตองมีแผนสงเสริม
การตลาดท่ีเหมาะสมกับผลิตภณัฑและกลุมลูกคาเปาหมาย 

ดี = (2) 
กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายถูกตอง แผนสงเสรมิการตลาด
ไมเหมาะสมกับผลิตภัณฑและกลุมลูกคาเปาหมาย 

พอใช = (1) 
กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายไมถูกตอง 
แตแผนสงเสริมการตลาดไมเหมาะสม 

ปรับปรุง = (0) ไมมีกลุมลูกคาเปาหมาย และไมมีแผนสงเสริมการตลาด 
 

/5.5  หลักฐานจาก...   
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

5.5  หลักฐานจากการจําหนาย   
(3 คะแนน) 

 
ด ีมาก = (3)  

แสดงหลักฐานการจําหนาย ประกอบดวย  
1) หลักฐานการสั่งซ้ือ  2) บัญชีรายรับรายจาย  
3) สถานท่ีจําหนาย 

ด ี= (2) แสดงหลักฐานการขาย  2  รายการ   

พอใช = (1) แสดงหลักฐานการขาย  1  รายการ   

ปรับปรุง = (0) ไมแสดงหลักฐานการขาย 
 

หมายเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงานเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนขอ 2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ วามีคะแนนตางกันหรือไม  โดยพิจารณาตามลําดับจุดท่ีใหคะแนนมากไปหานอย 

 

11.  แนวทางการปฏิบัติ  ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ปพุทธศักราช 2562 – 2563 
 
 
 
 

(นายสายันต แสงสุริยันต) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช 
ประธานคณะกรรมการจัดทําขอกําหนด กติกา 

และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
ประจําปการศึกษา 2562 

ประเภทท่ี 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

(นายชัยมงคล  เสนาสุ) 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดทําขอกําหนด 
กติกา และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 
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ขอกําหนด กติกาและเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน “สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2562 

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

ประเภทที ่9  สิ่งประดิษฐประเภทกําหนดโจทย  
ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือชุมชน Internet of Things (IoT) 
 

1.  คําจํากัดความ   
 เปนอุปกรณหรือสิ่งประดิษฐท่ีเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอยางเขาสูโลกอินเทอรเน็ตซ่ึงสามารถสั่งการ ควบคุม การใชงาน
กับอุปกรณตาง ๆ ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต   
 

2.  เจตนารมณ  
 เพ่ือใหนักประดิษฐสรางเครื่องมือหรืออุปกรณ Internet of Things (IoT) ใหมีความสามารถใชงาน 
ในครัว เรือน ชุมชน เ พ่ือเปนสิ่ ง อํานวยความสะดวก เตือนภัยและปอง กันความเสียหาย ท่ีอาจเกิด ข้ึน 
กับครัวเรือนหรือชุมชน 
 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือสนองตอยุทธศาตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีไทยแลนด 4.0  
 3.2  เพ่ือสงเสริมการวิจัย และพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐฯ โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางเครือขายอินเตอรเน็ต Internet of Things (IoT) 
 3.3  เพ่ือการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษาในอนาคตท่ีเปนผลงานสิ่งประดิษฐ หรือ อุปกรณดาน 

Internet of Things (IoT) ใหเกิดประสิทธิภาพในการนําไปใชงานอยางประหยัด 
3.4  เพ่ือเปนประโยชนและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน 

 3.5  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และเจตคติในกระบวนการประดิษฐ คิดคนนวัตกรรม 
ดานเทคโนโลยีไทยแลนด 4.0 
 3.6  เพ่ือสนับสนุนการนําไปจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร ตลอดจนการพัฒนาสูเชิงพาณิชยได 
 

4.  ขอกําหนดท่ัวไป 
 4.1  เปนอุปกรณท่ีมีโปรแกรมควบคุมระบบการทํางานท่ีมีความสามารถในการเตือนภัย ควบคุม 
สิ่งอํานวยความสะดวก และปองกันการเกิดเหตุตาง ๆ และมีการสงสัญญาณผานระบบอินเตอรเน็ตแจงเตือน 
ไปยัง บุคคล ศูนยเฝาระวังชุมชนและ Smart Phone หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีสามารถแสดงผลได 
 4.2  ผูประดิษฐตองจัดทําอุปกรณไมนอยกวา 2 ชุด เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงของระบบ  Internet of 
Things (IoT) 
 4.3  อุปกรณตองมีชองรับสัญญาณ (Input) ไมนอยกวา 8 ชอง และตองมีชองสงสัญญาณ (Output)  
ไมนอยกวา 8 ชอง 
 4.4  ผูประดิษฐมีแบบจําลองหรือของจริงท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงการทํางานของอุปกรณไดอยางชัดเจน 
 4.5  อุปกรณท่ีประดิษฐข้ึนตองสามารถเลือกระบบการเตือนภัย ระบบการควบคุมสิ่งอํานวยความสะดวก  
และระบบการปองกันการเกิดเหตุตาง ๆ ได 
 
 

/4.6 เปนผลงาน... 
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4.6  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเกิดจากการบูรณาการการเรียน การสอน ท่ีสามารถสาธิตและทดลองการใชงาน

ไดจริงตามวัตถุประสงคโดยมีหลักฐานประกอบอยางชัดเจนจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได 
 4.7  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีใชงานไดจริงและเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค 
 4.8  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขารวมการประกวดประเภทท่ี 9 จากสถานศึกษาเดียวกัน ตองไมซํ้า
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทอ่ืน ๆ อาทิ เชน ชื่อ รูปราง คุณลักษณะ และกระบวนการทํางาน เปนตน 
 4.9  มีเอกสารแบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2) แบบรายงาน 
การวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) คูมือประกอบการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และแบบคุณลักษณะผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ จํานวน  2  เลม เอกสารจะตองอยูภายในเลมเดียวกัน หากไมอยูภายในเลมเดียวกัน คณะกรรมการ 
จะไมพิจารณาตรวจใหคะแนนจะมีผลคะแนนเปนศูนย 
 4.10  แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเขารวมการประกวดใหเปนไปตามแบบท่ีสํานักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา กําหนด จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน  
จํานวน 1 แผน) 
 4.11   ผลงานสิ่ งประดิษฐฯ ท่ีส งเขาประกวดตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน 
(Thaiinvention.net) กอนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เขารวมการประกวด ไดรับงบประมาณ และการรับรองผลการ
ประกวด โดยใหนําสงเอกสารแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ท่ีพิมพออกจากระบบ ในวันท่ีรายงาน
ตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 
 4.12  ใหบันทึกเนื้อหาท้ังหมดลงแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (*.doc และ *.pdf) ลงแผน CD หรือ DVD 
ตามลําดับ พรอมระบุรายละเอียด ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา จํานวน 3 แผน และบรรจุลงในซองติดไว 
ท่ีดานในปกหลังของเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ ท้ัง 2 เลม ๆ ละ 1 แผน และอีก 1 แผน  
ใหนําสงตอนลงทะเบียนพรอมแบบคุณลักษณะ ตามขอ 4.9 
 4.13  เปนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาระบบทวิภาคี ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จํานวนไมเกิน 10 คน และท่ีปรึกษา จํานวนไมเกิน 5 คน 
 

5  หลักเกณฑการพิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ  
 5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดท่ัวไปของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 9 ทุกประการ จึงจะเขารวมการประกวดได 
 5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวด จะตองลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวัน และเวลา 
ท่ีกําหนด หากไมลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาท่ีกําหนด ไมอนุญาตใหเขารวมการประกวด แตอนุญาตใหจัด
แสดงผลงานได 
 5.3  การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขาประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได 
ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทานั้น และตองแจงลวงหนากอนการประกวดไมนอยกวา 7 วัน สวนการประกวดในระดับ
ภาค และระดับชาติ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
 5.4  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลียนแบบ  
หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

 
 
 

/5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐ... 
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  5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลัง  
วามีการลอกเลียนผลงาน หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัลและเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปข้ึนมาแทน 
 5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีมีการซ้ือขายในทองตลาดแลวนํามาปรับปรุง หรือดัดแปลงเพียงเล็กนอย 
เพ่ือสงเขาประกวดจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
 5.7  กรณีท่ีเปนการนําสินคา หรือผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดงใหเห็นวา 
ไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตร  
หรือสิทธิบัตรของผูอ่ืน 
 5.8  กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูชี้ขาด 
 

6.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัย  
 ใหจัดสงเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัยใหเปนไปตามท่ี
สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษากําหนด ในวันลงทะเบียนตามกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด จํานวน 2 เลม 
 

7.  การพิมพแบบเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ และแบบรายงานการวิจัย 
 7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
 7.2  ขนาดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนาด 16 point และห ัวข อขนาด 18 point 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8. หลักเกณฑการ... 
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8. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐฯ  ประเภทท่ี 9  ส่ิงประดิษฐประเภทกําหนดโจทย 

ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือชุมชน Internet of Things (IoT) 

/9.  ขอพิจารณา... 
  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ  แบบ ว-สอศ-2  (3 คะแนน) 

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด  3 2 1 0 

1.2  แบบรายงานการวิจัย ตามแบบ ว-สอศ-3  (7 คะแนน) 

      1.2.1  รูปแบบการวิจัยท่ีถูกตอง  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

      1.2.2  ความสมบูรณของเนื้อหา  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

1.3  คูมือประกอบการใชงาน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (2 คะแนน) 

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด 2 1.5 1 0 

1.4  แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (1.5 คะแนน) 

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด 1.5 1 0.5 0 

1.5  CD/DVD บันทึกขอมูลตามขอกําหนดในขอ 4.9  (1.5 คะแนน) 

      ความครบถวนสมบูรณของขอมูล  1.5 1 0.5 0 

2.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

2.1  การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

2.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาษาไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

2.3  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

2.4  การนําเสนอผลงานและการสาธติภาคภาษาอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

2.5  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

2.6  ความชดัเจนในการนาํเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

3.  ความเหมาะสมของผลงานส่ิงประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 30 คะแนน) 

3.1  เทคนิคการออกแบบและระบบการทํางาน  (8 คะแนน) 8 6 4 2 

3.2  รูปแบบความเหมาะสม  (7 คะแนน) 7 5 3 1 

3.3  ความปลอดภัย  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

3.4  การใชวัสดุ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

4.  ขอกําหนด / คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 45 คะแนน) 

4.1  ประดิษฐ หรือพัฒนาข้ึนใหม  (15 คะแนน) 15 12 9 6 

4.2  ประโยชนการใชงาน  (12 คะแนน ) 12 9 6 3 

4.3  ประสิทธิภาพ  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

4.4  ประสิทธิผลตอการลงทุนในเชิงพาณิชย  (8 คะแนน) 8 6 4 2 

รวม 100  คะแนน 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 

 ประเภทท่ี 9 สิ่งประดิษฐประเภทกําหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือชุมชน Internet of Things (IoT)  (5) 
 
9.  ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ประเภทท่ี 9  ส่ิงประดิษฐประเภทกําหนดโจทย 

ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือชุมชน Internet of things (IoT) 
 

 
 
 
 
 
 

/1.2.2 ความสมบูรณ... 
  

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ 
      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/  
      รายละเอียด ตามแบบ ว-สอศ-2  
      (3 คะแนน) 

ดีมาก = (3) 

ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอโครงการวิจัย
สิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดาน
เน้ือหาภาพประกอบ มีความประณีตถูกตองของรูปแบบในการ
พิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปน
เอกสารอางอิงได 

ดี = (2) 

ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอโครงการวิจัย
สิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดาน
เน้ือหา ภาพประกอบแตไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ 
ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลมเหมาะสมท่ีจะเก็บ
ไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 

ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอโครงการวิจัย
สิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ ไมครบถวน ท้ังในดานเ น้ือหา 
ภาพประกอบ ไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบในการ
พิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลมไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไว 
เปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
ไมนําสงแบบเสนอโครงการวิจยัสิ่งประดิษฐฯ  
และคูมือประกอบการใชงาน 

1.2  แบบรายงานการวิจัย 
      ตามแบบ ว-สอศ-3  
      (7 คะแนน) 
      1.2.1 รูปแบบการวิจัยท่ีถูกตอง   

1               (3 คะแนน) 

ดีมาก = (3) 

รูปแบบเอกสารงานวิจัย ท้ัง 5 บท มีความสมบูรณครบถวน 
ท้ังในดานเ น้ือหา ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตอง 
ของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม
เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (2) 

รูปแบบเอกสารงานวิจัย ท้ัง 5 บท มีความสมบูรณครบถวน 
ท้ังในดานเน้ือหา ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตอง
ของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม
เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 

รูปแบบเอกสารงานวิจัย ท้ัง 5 บท ไมครบถวน ท้ังในดาน
เน้ือหา ภาพประกอบ ไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ 
ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลมไมเหมาะสม 
ท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
รูปแบบเอกสารงานวิจัย ท้ัง 5 บท ไมมีความถูกตอง  
ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 
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/1.4  แบบคุณลักษณะ... 
  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
      1.2.2 ความสมบูรณของเนื้อหา 
               (4 คะแนน) ดีมาก = (4) 

 เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท  
 มีความสมบูรณครบถวนตามหลักวิชาการ 
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได  

ดี = (3) 

 เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท  
 มีความสมบูรณครบถวนตามหลักวิชาการ 
 แตมีขอบกพรองบางสวน  
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (2) 
เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท 
มีขอบกพรองมาก  
ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (1) 
เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท 
ไมมีความถูกตอง  
ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

1.3  คูมือประกอบการใชงานภาษาไทย 
      และภาษาอังกฤษ/ 
      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/ 
      รายละเอียด (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดตั้ง  
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา  
และท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถติดตอได 
ถูกตองครบถวนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ดี = (1.5) 

มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดตั้ง 
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา 
และท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถติดตอไดถูกตอง 
แตมีขอผิดพลาดเล็กนอยท้ังภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 

พอใช  = (1) 

มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดตั้ง 
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา 
และท่ีอยูของผูผลิต ท่ีสามารถติดตอไดถูกตอง 
แตมีขอผิดพลาดคอนขางมากท้ังภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 

ปรับปรุง = (0) 

ไมมีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดตั้ง 
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา 
และท่ีอยูของผูผลิต ท่ีสามารถติดตอได 
ไมถูกตองไมครบถวนท้ังภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 
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/2.  การนําเสนอ… 
  

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
1.4  แบบคุณลักษณะของผลงาน 
      สิ่งประดิษฐฯ  ความถูกตองของ 
      ขอมูล/รายละเอียด (1.5 คะแนน) 

ดีมาก  = (1.5) 
 ขอมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณครบถวน 

ตามแบบคุณลักษณะฯ เหมาะสมท่ีจะเก็บไว 
เปนเอกสารอางอิงได  

ดี = (1) 
ขอมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ 
ตามแบบคุณลักษณะฯ แตมีขอบกพรองบางสวน 
เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช  = (0.5) 
ขอมูลและรายละเอียดไมสมบูรณครบถวน 
ตามแบบคุณลักษณะฯ มีขอบกพรองมาก 
ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง = (0) 
ขอมูลและรายละเอียดไมมีความถูกตอง 
ตามแบบคุณลักษณะฯ  
ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

1.5  CD/DVD บันทึกขอมูล 
      ตามขอกําหนดในขอ 4.9 
      ความครบถวนสมบูรณของขอมูล 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมาก = (1.5) มีขอมูลครบถวนท้ัง  4  สวน 

ด ี= (1)  มีขอมูลครบถวนเพียง  3  สวน 

พอใช = (0.5)  มีขอมูลครบถวนเพียง  2  สวน 

ปรับปรุง = (0)  มีขอมูลครบถวนนอยกวา  2  สวน 
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2.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.1  การนําเสนอผลงานและการสาธิต 
      ภาษาไทย 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงานอยางครบถวน
และเหมาะสม 

ดี = (1) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 
แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช  = (0.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 
 แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง = (0)  ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 
2.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน 
      ภาษาไทย 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมาก = (1.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ดี = (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช  = (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรุง = (0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 
ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 

2.3  ความชัดเจนในการนําเสนอ 
      ผลงานภาษาไทย  
      (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน 
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดาน
ประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไดถูกตองท้ัง  4  ดาน 

ดี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน 
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ  
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดาน
ประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไดถูกตอง  3  ดาน 

 
 

/จุดใหคะแนน... 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
 

พอใช  = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน 
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ  
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐดาน
ประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไดถูกตอง  2  ดาน 

ปรับปรุง =  (0) ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองได 
2.4  การนําเสนอผลงานและการสาธิต 
      ภาคภาษาอังกฤษ 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงานอยางครบถวน
และเหมาะสม 

ดี = (1) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  
แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช  = (0.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง =  (0)  ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 
2.5  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน 
      ภาคภาษาอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 
 

ดีมาก = (1.5) 
ใชภาษาไดลื่นไหลไดดี หยุดเวนวรรคไดเปนธรรมชาติ
ออกเสียงผิดเล็กนอย สามารถทําใหผูชมเกิดความ
สนใจในเนื้อหาไดดี 

ดี = (1) 
ออกเสียงไดชัดเจน ถูกตอง ผิดเปนครั้งคราว  
แบงวรรคผิดเล็กนอย สามารถทําใหผูชม 
เกิดความสนใจในเนื้อหาได 

พอใช  = (0.5) 
นําเสนอไดลื่นไหล ออกเสียงผิดแตยังเขาใจได 
มีการเตรียมตัวมาดี โดยรวมแลวสามารถทําใหผูชม
เกิดความสนใจในเนื้อหา 

 
ปรับปรุง = (0) 

ผูชมตองใชความพยายามในการทําความเขาใจ 
อยางมาก การพูดนําเสนอขาดตอนเปนชวง ๆ  
ขาดการเตรียมตัวท่ีดี ไมสามารถทําใหผูชม 
เกิดความสนใจในเนื้อหาได 

 
 
 
 

/2.6  ความชัดเจน... 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
2.6  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน 
      ภาคภาษาอังกฤษ 
      (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ  
ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไดถูกตองท้ัง  4  ดาน 

 

ดี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ  
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ  
ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไดถูกตอง  3  ดาน 

 

พอใช  = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ  
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ 
ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไดถูกตอง  2  ดาน 

ปรับปรุง = (0) ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองได 
 

3.  ความเหมาะสมของผลงานส่ิงประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 30 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.1  เทคนิคการออกแบบ 
      และระบบการทํางาน  
      (8 คะแนน) 

ดีมาก = (8) 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง  
ตามหลักวิชาการ และระบบการทํางานไมยุงยากซับซอน 

ดี = (6) 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตองตามหลัก
วิชาการ แตระบบการทาํงานยุงยากซับซอน 

พอใช = (4) 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการบางสวน และระบบการทํางานยุงยาก
ซับซอน 

ปรับปรุง = (2) 
การออกแบบและระบบการทํางานไมเปนไปตามหลัก
วิชาการ และระบบการทาํงานยุงยากซับซอน  
(แตทํางานได) 

 

 

 

 

 

/3.2  รูปแบบความ.... 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.2  รูปแบบความเหมาะสม  
      (7 คะแนน) 

ดีมาก = (7) 
รูปราง ขนาด น้าํหนัก เหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน ครบทั้ง 3 ดาน 

ดี = (5) 
รูปราง ขนาด น้าํหนัก เหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (3) 
รูปราง ขนาด น้าํหนัก เหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรุง = (1) 
รูปราง ขนาด น้าํหนัก ไมเหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน (ทํางานได)  

3.3  ความปลอดภัย 
      (10 คะแนน) ดีมาก = (10) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดษิฐฯ มีความปลอดภัย  
ในการใชงานและมีระบบปองกันอันตรายตอผลงาน
สิ่งประดษิฐฯ ผูใชงาน และสิ่งแวดลอม 

 

ดี = (8) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดษิฐฯ มีความปลอดภัย 
ในการใชงานและมีระบบปองกันอันตรายตอผลงาน
สิ่งประดษิฐฯ ผูใชงาน และสิ่งแวดลอม 
 แตตองแกไขเพิ่มเติม 

 
พอใช = (6) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีความปลอดภัยในการ
ใชงานและมีระบบปองกันอันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ผูใชงาน และสิ่งแวดลอม อยางใดอยางหนึ่งแตไมสมบูรณ 

 
ปรับปรุง = (4) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีความปลอดภัย 
ในการใชงานต่ํา และไมมีระบบปองกันอันตรายตอผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 

3.4  การใชวัสดุ 
      (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5) 
เลือกใชวัสดุท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ มีความคงทน
แข็งแรง และมีความปลอดภัยสูง 

 
ดี =  (4) 

เลือกใชวัสดุท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ มีความคงทน
แข็งแรง และมีความปลอดภัย 

 
พอใช = (3) 

เลือกใชวัสดุท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ มีความคงทน
แข็งแรง และมีความปลอดภัยบางสวน 

 
ปรับปรุง = (2) 

เลือกใชวัสดุท่ีไมเหมาะสม ไมมีคุณภาพ  
ไมมีความคงทนแข็งแรง และความปลอดภัยต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 

/4.  ขอกําหนด... 
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4.  ขอกําหนด / คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 45 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.1  ประดิษฐ หรือ พัฒนาข้ึนใหม 

      (15 คะแนน) 
ดีมาก = (15) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีคิดคนข้ึนใหม  
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ดี = (12) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม  
และมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางชัดเจน 

พอใช = (9) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม  
แตไมมีผลตอประสิทธิภาพ/ยายมา/ของปท่ีแลวสงใหม  

ปรับปรุง = (6) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีไมไดประดิษฐ 
หรือพัฒนาข้ึนใหม 

4.2  ประโยชนการใชงาน 
       (12 คะแนน) 

ดีมาก = (12) ทํางานไดด ีและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 

ดี = (9) 
ทํางานไดด ีและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 
แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช = (6) 
ทํางานไดดี และสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง = (3) 
ทํางานไมไดตรงตามวัตถุประสงค  
(มีประโยชนในสวนอ่ืนมากกวา) 

4.3  ประสิทธิภาพ  
       (10 คะแนน) 

ดีมาก = (10) 

ผลงานสิ่ งประดิษฐ ฯ เป นการประยุกต ใช เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารในการบริหารจัดการด าน (IoT) ไดอย างมี
ประสิทธิภาพครบตามที่ กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

ดี = (8) 

ผลงานสิ่ งประดิษฐ ฯ เป นการประยุกต ใช เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารในการบริหารจัดการด าน (IoT) ไดอย างมี
ประสิทธิภาพครบตามที่ กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช = (6) 

ผลงานสิ่ งประดิษฐ ฯ เป นการประยุกต ใช เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารในการบริหารจัดการด าน (IoT) ไดอย างมี
ประสิทธิภาพ แตไมครบตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ และมีขอบกพรอง  

ปรับปรุง = (4) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไมได ตามที่กําหนดไว 
ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

 

 
 
 
 

/4.4  ประสิทธิผล.. 
.  

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานสิ่งประดษิฐ ประจําปการศึกษา 2562 

 ประเภทท่ี 9 สิ่งประดิษฐประเภทกําหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือชุมชน Internet of Things (IoT)  (13) 
 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
4.4  ประสิทธิผลตอการลงทุน 
      ในเชิงพาณิชย 
      (8 คะแนน) 

ดีมาก = (8) 

เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสามารถกอใหเกิดผลงาน 
ท่ีคุมคาตอการลงทุนในเชิงพาณิชย  
ในระดับสูง (มีหลักฐานแสดงการซ้ือ ขาย อยางชัดเจน
ในระดับการผลิต) 

ดี = (6) 

เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสามารถกอใหเกิดผลงาน 
ท่ีคุมคาตอการลงทุนในเชิงพาณิชย  
ในระดับปานกลาง (มีหลักฐานแสดงการซ้ือ ขาย  
อยางชัดเจนในระดับชุมชน องคกร) 

พอใช = (4) 

เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสามารถกอใหเกิดผลงาน 
ท่ีคุมคาตอการลงทุนในเชิงพาณิชย  
ในระดบันอย (มีหลักฐานแสดงการซ้ือ ขาย  
อยางชัดเจนในระดับครัวเรือน) 

ปรับปรุง = (2) 
เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีไมสามารถกอใหเกิดผลงาน
ท่ีคุมคาตอการลงทุนในเชิงพาณิชย 

 

หมายเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงานเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนขอ 4. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ วามีคะแนนตางกันหรือไม  โดยพิจารณาตามลําดับจุดท่ีใหคะแนนมากไปหานอย 

 

10.  แนวทางการปฏิบัติ  ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ปพุทธศักราช 2562 – 2563 
 
 
 
 

(นายภูวเดช  อินทรพรหม) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

ประธานคณะกรรมการจัดทําขอกําหนด กติกา 
และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใจใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทท่ี 9 สิ่งประดิษฐประเภทกําหนดโจทย 
ชุดควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือชุมชน 

Internet of Things (IoT) 

(นายชัยมงคล  เสนาสุ) 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดทําขอกําหนด 
กติกา และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 

 
 

 

  



 
ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2562 

การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ  (1) 

 

ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2562 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  
ภาคภาษาอังกฤษ 
 

1.  ประเภทของกิจกรรม     
 ก า ร นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ ข อ ง ค น รุ น ใ ห ม  ภ า ค ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  

(English Presentation on Innovation and Invention Based on Research Methodology Contest) 
 

2.  เจตนารมณ 
 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ ของนักเรียน นักศึกษาใหทัดเทียมกับ
นานาชาติ และเพ่ือเปนการรองรับการกาวสู Thailand 4.0 สามารถนําความรูและทักษะไปใชในการดํารงชีวิต  
และการประกอบอาชีพของตนเอง 
 

3.  วัตถุประสงค    
 3.1  เพ่ือพัฒนาความสามารถและสงเสริมเจตคติของนักเรียนนักศึกษาตอการใชภาษาอังกฤษ 
 3.2  บูรณาการ การเรียน การสอน ภาษาอังกฤษ กับการเรียนวิชาชีพ ท้ังภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และเกษตรกรรม 
 3.3  เ พ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพรอมของนักเรียน นักศึกษาในการประกอบอาชีพ 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศสูประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

 

4.  วิธีการประกวด 
 4.1  เปนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบและทวิภาคี  ซ่ึงกําลังศึกษาอยู 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทําหนาท่ีเปนผูนําเสนอ จํานวน 2 คน (พูดนําเสนอ)  
โดยมีสัดสวนคนละ 50% ของเนื้อหาท้ังหมด (ผู เขาประกวดการนําเสนอฯ ตองไมเคยไดรับรางวัลชนะเลิศ  
การประกวดองคความรู การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมภาคภาษาอังกฤษ  
ในระดับชาติ มากอน) 
 4.2  ทีมท่ีมีสิทธิ์เขาประกวดองคความรู การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
ภาคภาษาอังกฤษ ผลงานตองเขารวมการแขงขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ในปการศึกษาปจจุบันและไดทําการ
ลงทะเบียนในระบบออนไลน www.thaiinvention.net เรียบรอยแลว 
 4.3  สถานศึกษาสามารถสงผลงานสิ่งประดิษฐเขารวมการประกวด ไดมากกวา 1 ผลงานหรือ 1 ประเภท 
(ภาคละ 4 ทีม) 
 4.4  ทีมท่ีเขารวมการประกวดจะตองสงบทคัดยอ ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามแบบรายงานการวิจัย 
(แบบ ว-สอศ-3) จํานวน 5 ชุด ใหคณะกรรมการกอนการประกวด (ผลงานท่ีใชในการแขงขันตองเปนผลงาน 
ในปปจจุบันและไมเคยใชในการแขงขันมากอน) 
 
 

/4.5  ผูเขารวม... 
  



 
ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2562 

การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ  (2) 

 
 4.5  ผูเขารวมการประกวด ตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือ ชุดปฏิบัติการสุภาพเรียบรอย 
 4.6  สําหรับผลงานท่ีนํามาใชในการนําเสนอภาคภาษาอังกฤษ ถาผลงานนั้น ผานการคัดเลือกเปนตัวแทน 
เขารวมการแขงขันในระดับภาคและระดับชาติจะไดรับคะแนนเพ่ิมผลงานละ 2 คะแนน แตกรณีท่ีผลงานสิ่งประดิษฐ
ไมผานเขาสูระดับภาคหรือระดับชาติ ทีมท่ีนําเสนอสามารถนําเสนอเรื่องเดิมท่ีไมผานได แตจะไมไดรับคะแนนเพ่ิม  
2 คะแนน หรือหากตองการเปลี่ยนชิ้นงานเพ่ือนําเสนอโดยเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ ของ อศจ. หรือ ของภาคนั้น ๆ  
ท่ีผานเขาระดับภาคหรือระดับชาติ จะไดรับคะแนนเพ่ิม 2 คะแนนเชนกัน 
 

5.  เกณฑการใหคะแนน (รวม 100 คะแนน) 
 5.1  ดานการพูดนําเสนอ (Oral presentation) (30 คะแนน) 

น้ําเสียง ชัดเจน ถูกตอง มีจังหวะการพูดท่ีดี เลือกใชศัพทและโครงสรางภาษารัดกุม กระชับเหมาะสม
ถูกตองตามหลักภาษา 
 5.2  ดานเนื้อหา (Content) (20 คะแนน) 

เนื้อหาในการนําเสนอ โดยใชขอมูลผลงานดานสิ่งประดิษฐฯ หรือนวัตกรรม ตามกระบวนวิจัย 
มีการเรียงลําดับเนื้อหาท่ีมีรายละเอียดครอบคลุมแนวคิด การกําหนดปญหาและวัตถุประสงค หรือเปาหมายชัดเจน  
มีกรอบแนวคิด การออกแบบ การทดลอง และควบคุมตัวแปร มีแผนการออกแบบ/พัฒนาตนแบบ/ทดสอบใชงานจริง 
การวิเคราะหขอมูล การสรุป และอภปิรายผล เปนตน 
 5.3  บุคลิกภาพและภาษากาย (Appearance and Body language) (10 คะแนน) 

การใชสายตา การแสดงออก และบุคลิกภาพ เหมาะสม  
 5.4  ดานสื่อประกอบการนําเสนอ (Visual aids) (10 คะแนน) 

สามารถนําเสนอดวย ภาพประกอบ แผนภูมิ PowerPoint คลิปวิดี โอ สื่อของจริงหรือโมเดล  
โดยพิจารณาดังนี้ 

5.4.1  องคประกอบของขอมูล  
เนื้อหามีความถูกตอง ชัดเจน ครอบคลุมผลงานสิ่งประดิษฐฯ และ เปนลําดับโดยมีประเด็นหลัก ดังนี้ 
5.4.1.1  ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐฯ ชื่อทีมผูคิดคน และสรางสรรคผลงาน 
5.4.1.2  ปญหา และความสําคัญ/วัตถุประสงค และประโยชนของผลงาน    
5.4.1.3  วิธีดําเนินการ  
5.4.1.4  ผลการทดลองท่ีสําคัญ  

5.4.2  ลักษณะของสื่อท่ีนําเสนอ 
ขนาดตัวอักษร ภาพประกอบ แผนภูมิ PowerPoint คลิปวิดีโอ สื่อของจริง หรือโมเดล 

มีความชัดเจน นาสนใจ ออกแบบถูกตอง และเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
 5.5  การตอบคําถาม (20 คะแนน) 

ผูเขาประกวดทุกทีมจะตองมีการตอบคําถามจากคณะกรรมการ จํานวน 4 คําถาม โดยผูเขารวม 
การแขงขันจะตองตอบคําถามคนละ 2 คําถาม 
 5.6  ระยะเวลาในการประกวด (10 คะแนน) 

5.6.1  เวลาท่ีใชในการนําเสนอไมเกิน 6 นาที  
5.6.2  เวลาในการตอบคําถาม 4 นาที 
5.6.3  ผูเขาประกวดทุกคน ใหรายงานตัว และลงทะเบียนภายในกําหนดเวลาทุกครั้งหากพนกําหนดเวลา 

ท่ีแจงแลว จะถือวาสละสิทธิ์ และหมดสิทธิ์ในการประกวดรอบตอไป 
/6.  กรณีทีมแขงขัน.. 

  



 
ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2562 

การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ  (3) 

 
6.  กรณีทีมแขงขันมีคะแนนเทากัน  
 ให ทีม ท่ี มีคะแนนการพูด (Speaking) สูงกว า เปนผู ชนะ หากคะแนนการพูด  (Speaking) เทา กัน 
ใหทีมท่ีมีคะแนนตอบคําถามสูงกวาเปนผูชนะ หากคะแนนตอบคําถามเทากัน ใหทีมท่ีมีคะแนนการเรียงลําดับเนื้อหา 
(Organization of content) เปนผูชนะ หากคะแนนการเรียงลําดับเนื้อหา (Organization of content) เทากัน ใหทีมท่ี
มีคะแนนโสตทัศนูปกรณ (Visual aids) สูงกวาเปนผูชนะ หากคะแนนโสตทัศนูปกรณ (Visual aids) เทากัน  
ใหประธานคณะกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาดและถือวาการตัดสินของคณะกรรมการ เปนท่ีสิ้นสุด 
 

7.  เอกสารนําสงตอนลงทะเบียน ประเภทท่ี 10 องคความรูฯ ประกอบดวย 
 7.1  บทคัดยอตามแบบรายงานการวิจัย (แบบ-ว-สอศ.-3) 

7.1.1  ภาษาไทย 5 ชุด (เย็บมุม) 
7.1.2  ภาษาอังกฤษ 5 ชุด (เย็บมุม) 

 7.2  CD หรือ DVD ท่ีมีไฟลบทคัดยอ ตามขอ 9.1 และไฟลเนื้อหาท่ีจะนําเสนอ จํานวน ๑ แผน 
 
หมายเหตุ มีขอซักถาม สอบถามไดท่ี 
  ผอ.สุพจน ทองเหลือง  083-775-3379 
  อ.พรพรรณ นึกงาม   089-097-3621  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/The Evaluation... 
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The Evaluation Criteria for the English Presentation on Innovation and Invention  
Based on Research Methodology Contest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2.  การเรียงลําดับ… 

  

Judging  Items 
Suggesting  Point  Values 

Excellent 
(26 - 30 คะแนน) 

Very  Good 
(21 – 25 คะแนน) 

Good 
(16 – 20 คะแนน) 

Fair 
(11 – 15 คะแนน) 

1.  การพูด   
    Speaking 
    (30 points) 
    การออกเสียง   
    ความชัดเจน   
    ความคลอง   
    ความเชื่อม่ัน     
    Pronunciation,   
    Clarify, Fluency 

- การใชภาษาลื่นไหล 
ไดดี หยุดเวนวรรคได
เปนธรรมชาติ 
- ออกเสียงผิด
เล็กนอย  สามารถ 
ทําใหผูชมเกิดความ
สนใจในเนื้อหาไดดี 
– Fluent, natural 
pauses 
- Rarely 
mispronunciation. 
- Audience is 
engaged and 
attentive to the 
information. 

- ออกเสียงไดชัดเจน
ถูกตอง ผิดเปนครั้งคราว 
- แบงวรรคผิดเล็กนอย 
- สามารถทําใหผูชม
เกิดความสนใจ 
ในเนื้อหาได 
- Clearly and 
accurate 
pronunciation, 
occasional 
mispronunciation. 
- Few unnatural 
pause and 
Mispronunciation 
- Audience is 
engaged   to the 
information. 

- นําเสนอไดลื่นไหล 
ออกเสียงผิด 
แตยังเขาใจได 
- มีการเตรียมตัวมาดี 
- โดยรวมแลวสามารถ 
ทําใหผูชมเกิดความ
สนใจในเนื้อหา 
- Discourse flows, 
mispronunciations 
are 
comprehensible. –
Well prepared. 
- Audience is 
engaged to the 
information. 

- ผูชมตองใชความ
พยายามในการ 
ทําความเขาใจ 
- การพูดนําเสนอ 
ขาดตอนเปนชวงๆ 
- ขาดการเตรียมตวัท่ีดี 
- ไมสามารถทําให
ผูชมเกิดความสนใจ
ในเนื้อหาได 
- Audiences must 
make an effort to 
understand. 
- Halting speech.  
- Lack of sufficient 
preparation.  
- Audience is 
fairly engaged to 
the information. 
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/Some sentences… 

  

Judging Items 
Suggesting  Point  Values 

Excellent 
(16 - 20 คะแนน) 

Very  Good 
(11 – 15 คะแนน) 

Good 
(6 – 10 คะแนน) 

Fair 
(1 – 5 คะแนน) 

2.  การเรียงลําดับ 
    เนื้อหา 
    Organization                                                          
    of  content 
    (20 points) 

-  เนื้อหาถูกตอง  
และตรงตามหัวเรื่อง
เขาใจงาย กระชับ  
และเรียบเรียงไดดี
เนื้อหาท้ังหมดงายตอ 
การติดตาม มีการใช 
คําท่ีเชื่อมโยงเนื้อหา 
ไดดี สรุปไดชัดเจน 
ประโยคสมบรูณ 
และถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ สามารถ
เลือกใชคําท่ีสื่อ
ความหมายไดดี 
-  Content is 
accurately clear, 
concise, well 
organized and 
easy to follow.  
-  Transition 
between sections 
should be 
smooth and 
coordinated. 
 -  Clear, strong 
conclusion.  
-  Sentences are 
complete and 
grammatical 
-  Words are 
chosen for their 
precise meaning. 

-  เนื้อหาสวนใหญ
ถูกตอง ชัดเจน กระชับ 
เรียบเรียงไดดี เนื้อหา
งายตอการติดตาม  
ใชคําในการเชื่อมโยง
เนื้อหาสัมพันธกัน  
สรุปไดดี ประโยค 
และเนื้อหาท้ังหมด
สมบูรณ และถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ  
- Most part of 
content is well 
organized, 
accurate, clear and 
easy to follow.  
-  Transition 
between sections 
mostly 
coordinated. 
-  Strong 
conclusion.  
-  Most part of the 
sentences are 
complete, 
grammatical and 
easily flow together 
with a few 
exceptions. 
-  Words are 
chosen for their 
precise meaning. 

-  เนื้อหาสวนใหญ 
ไมถูกตอง ไมสมบูรณ 
และไมกระชับ 
การเรียบเรียงพอใชได 
- บางครั้งเนื้อหา 
ยากตอการติดตาม  
การเชื่อมโยงเนื้อหาไมดี  
การสรุปทําไดไมดีนัก 
แมผูฟงจะสามารถ
เขาใจการพูดนําเสนอได  
แตยังมีการใช
ไวยากรณผิด  
การเลือกใชคํา 
อยูในวงจํากัด 
-  Most content is 
inaccurate, not 
always clear or 
concise.  
-  Organization was 
adequate, but 
weak. -Content is 
sometimes difficult 
to follow. 
-  Transition 
between sections is 
weak.  
-  Poor conclusion. 
-  Listeners can 
follow the 
presentation, but 
some grammatical 
errors occur and 
uses of slang are 
evident. 

-  เนื้อหาไมถูกตอง
และไมสมบูรณ 
บอยครั้งท่ีเนื้อหา 
สื่อความหมายได 
ไมชัดเจน และการ
เรียบเรียงไมดี
เนื้อความวกวน
สับสนและยาก 
ตอการติดตาม   
การเชื่อมโยงเนื้อหา
ทําไดไมดี ไมมีการ
สรุปผูฟงไมเขาใจ  
ใชไวยากรณและ
คําศัพทท่ีไมเหมาะสม 
ไมสามารถสื่อ
ความหมายได  
ผูชมจับประเด็นไมได 
-  Content is 
inaccurate and 
incomplete. 
-  Often unclear 
and disorganized, 
rambled too 
much.   
-  The content is 
confusing and 
difficult to follow.  
-  Transition 
between sections 
is awkward. 
-  No conclusion. 
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/4.  โสตทัศนูปกรณ… 
  

Judging Items 
Suggesting  Point  Values 

Excellent 
(16 - 20 คะแนน) 

Very  Good 
(11 – 15 คะแนน) 

Good 
(6 – 10 คะแนน) 

Fair 
(1 – 5 คะแนน) 

   -  Some sentences 
are incomplete and 
some vocabularies 
are somewhat 
limited or 
inappropriate. 

-  Listeners are so 
distracted by 
presenter’s   
apparent difficulty  
with grammar and  
appropriate 
vocabulary that 
they cannot focus 
on the ideas 
present 

Judging  Items 
Suggesting  Point  Values 

Excellent 
(26 - 30 คะแนน) 

Very  Good 
(21 – 25 คะแนน) 

Good 
(16 – 20 คะแนน) 

Fair 
(11 – 15 คะแนน) 

3.  ลักษณะภายนอก 
     Appearance  
     (10 points) 
     ภาษาทางกาย 
     การสบตา     
     บุคลิกภาพ   
     Body language,   
     Eye contact,   
     Personality. 
 

-  บุคลิกภาพและ
ทาทางดีเยี่ยม มีความ
ม่ันใจ รูจักใชบันทึกยอ
ชวยในการนําเสนอไดดี  
โนมนาวความสนใจ 
ไดดี และสบสายตาผูฟง   
-  Excellent 
personality. 
-  Be confident. 
-  Excellent 
gestures. 
-  Attracting 
audiences. 
-  Good eye 
contact. 

-  บุคลิกภาพดีมีความ
ม่ันใจพอใช ใชบันทึกยอ
ชวยในการนําเสนอ
คอนขางดี ลักษณะ
ทาทางดี โนมนาวความ
สนใจได มีการสบตา
กับผูชม 
-  Good 
personality.  
-  Fairly confident.  
-  Good gestures. 
-  Fair attracting 
audience. 
-  Often eye 
contact. 

-  บุคลิกภาพดี
พอประมาณ มีความ
ม่ันใจปานกลาง มองดู
บันทึกยอบอยครั้ง 
ประหมา มีการสบ
สายตากับผูชมนอย  
มีการใชเสียง “อืม” บอย  
-  Fair personality 
and confident. 
-  Always read and 
fumbled with note. 
-  Rarely eye 
contact with 
audiences. 
- Too many     
“um-s”. 

-  บุคลิกภาพไมคอยดี 
ขาดการเตรียมตัว 
ขาดความม่ันใจ 
ในการนําเสนอ  
แกวงกระดาษไปมา  
ไมสบตาผูชม  
จองมองแตบันทึกยอ 
กาวยางไมม่ันใจ  
ขาดความสุขุม 
ลักษณะทาทาง 
ไมคอยดีนัก 
-  Poor personality.  
-  Unprepared. 
-  Awkward, 
shuffled papers. 
-  Poor eye contact. 
-  Turned from 
audiences to read 
the screen, note 
or paper. 
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/5.  การตอบคําถาม… 

  

Judging  Items 
Suggesting  Point  Values 

Excellent 
(9 -10 คะแนน) 

Very  Good 
(7 - 8 คะแนน) 

Good 
(5 - 6 คะแนน) 

Fair 
(1 - 4 คะแนน) 

4.  โสตทัศนูปกรณ      
     Visual Aids. 
     (10 points) 
     มีประสิทธิภาพ     
     หลากหลาย  
     รวดเร็วฉับไว 
     Effectiveness,    
     Variety,      
     Celerity, etc. 

-  สื่อสามารถทําให
เกิดความเขาใจงาย 
ชัดเจน และอานงาย
ประสานเนื้อหาไดดี 
ออกแบบมาอยางดี 
นํามาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ยกตัวอยางไดดีมีการ
เตรียมและการใช
ทัศนูปกรณดี 
-  Clear and easy 
to read.  
-  Well 
coordinated with 
content. 
-  Well designed. 
-  Effectively 
used. 
-  Excellent 
example of how 
to prepare and 
using visual aids. 

-  สื่อสามารถทําใหเกิด
ความเขาใจงาย ชัดเจน 
งายตอการแปล
ความหมายและอาน
งาย เชื่อมโยงเนื้อหา
โดยท่ัวไปดี ออกแบบ 
มาดี มีการเตรียม 
และการใชทัศนูปกรณ
โดยท่ัวไปดี 
-  Usually clear and 
easy to read. 
-  Generally well 
coordinated with 
content. 
-  Well designed. 
-  Generally 
effectively used. 

-  สื่อสามารถทําไดดี
พอประมาณ แมจะอาน
งาย แตก็ยังเขาใจยาก  
เชื่อมโยงเนื้อหาไดพอใช 
พอเขาใจไดเล็กนอย   
มีการเตรียมและการใช
ทัศนูปกรณมาปานกลาง 
-  Marginally 
acceptable, too 
complex crowed, 
difficult to read or 
interpret. 
-  Adequate 
coordination with 
content.  
-  Adequately used. 
-  Showed little 
understanding of 
preparing and using 
visual aids. 

-  การเตรียมสื่อมาไมดี
นักหรือไมมีเลย อาน
ยาก ไมมีความละเอียด
ดานเทคนิค   
มีโครงสรางเนื้อหาไมดี 
และมีการเชื่อมโยง
เนื้อหาไมดี  ผูนําเสนอ
ไมมีการเตรียมตัวและ
ไมรูการใชสื่ออยางมี
ประสิทธิภาพ 
-  Poor quality 
visual aids or 
none. 
-  Hard to read, 
technically 
inaccurate, poorly 
constructed.  
-  Poor 
coordination with 
content.  
-  Poorly used. 
-  Un-preparation 
and does not 
know how to use 
visual aids 
effectively. 
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(นายสุพจน  ทองเหลือง) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

ประธานคณะกรรมกรรมการจัดทําขอกําหนด กติกา 
และเกณฑมาตรฐานการตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 
การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ 

(นายชัยมงคล  เสนาส)ุ 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดทําขอกําหนด  
กติกา และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา 2562 

 

Judging  Items 
Suggesting  Point  Values 

Excellent 
(16 - 20 คะแนน) 

Very  Good 
(11 - 15 คะแนน) 

Good 
(6 - 10 คะแนน) 

Fair 
(1 - 5 คะแนน) 

5.  การตอบคําถาม 
     Response  to      
     Answer 
     (20  points) 

ตอบคําถามกรรมการ
ไดดีมีความ
คลองแคลวชัดเจน 
ตรงประเด็น 
Consistently 
clarifies and 
restates responds 
to questions. 

ตอบคําถามไดชัดเจน
คอนขางดี มีการพูดย้ํา 
คําถาม  บางครั้งมีการ
ผิดพลาดในการสื่อสาร 
Most of the time, 
clarifies, restates, 
and responds to 
questions Misses 
some opportunities 
for interaction. 

การตอบคําถาม 
ไมคอยดีนัก มีการย้ํา
หรือทวนคําถาม 
Responds to 
questions 
inadequately. 

ไมสามารถตอบ
คําถามได  
Is not responsive. 

Judging  Items 
Suggesting  Point  Values 

Excellent 
(9 -10 คะแนน) 

Very  Good 
(7 - 8 คะแนน) 

Good 
(5 - 6 คะแนน) 

Fair 
(1 - 4 คะแนน) 

6.  การจัดสรรเวลา        
     Time      
     Management 
     (10  points) 

ภายในเวลามากนอย 
+ 1 ของ  6 นาที   
Within 1 minutes 
+ of the 6 
minutes. 

ภายในเวลามากนอย 
+ 2 ของ 6 นาที  
Within 2 minutes  
+ of the 6 minutes . 

ภายในเวลามากนอย  
+ 3 ของ  6 นาที   
Within 3 minutes 
 + of the 6 
minutes. 

ภายในเวลามากนอย 
+ 4  ของ  6 นาที   
Within 4 minutes 
+ of the 6 
minutes. 



 ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2562 
การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ  (9) 

 

The Evaluation Form 
The English Presentation on Innovation and Invention on Research Methodology Contest 
  Provincial Contest     Regional Contest       National Contest 
Date ______________________________ 

 

Team College Contestant 
Research/ 
Invention 

/Innovation 

Speaking (30) 
Content 

(20) 

Appearance (10) 
Visual 

Aids(10) 
Time 
(10) 

Answering 
(20) 

Total 
(100) 

Contestant 
(30+30) 

Average 
(30) 

Contestant 
(10+10) 

Average 
(10) 

1. 
 1.           

2.   

2. 
 1.           

2.   

3. 
 1.           

2.   

4. 
 1.           

2.   

5. 
 1.           

2.   
 
Signature____________________________ Judge                   Signature____________________________ Chairman          

(……………………………………………………………)                                             (……………………………………………………………) 
 


	ประเภทที่
	ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
	การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
	…………………………………………………………………..……….……..
	ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
	1.  คำจำกัดความ
	เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
	2.  เจตนารมณ์
	2.1  เพื่อสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
	3.  วัตถุประสงค์
	3.1  เพื่อสนองยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายการวิจัยของชาติ  นโยบายรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/ยุทธศาสตร์จังหวัด/พันธกิจและนโยบาย ของสถานศึกษา
	4.  ข้อกำหนดทั่วไป
	4.1  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
	5.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียน และติดตั้งผลงานตามวัน และเวลา ที่กำหนดหากไม่ลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาที่กำหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแต่อนุญาต ให้จัดแสดงผลงานได้



	ประเภทที่
	ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
	การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
	………..…………………………………………………………………….…………..
	ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
	1.  คำจำกัดความ
	เป็นเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกล ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ส่งเสริม  สนับสนุน ในการประกอบอาชีพ  ด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  และไม่ใช่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
	เครื่องจักรกล หมายถึงชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่ง หรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่องจักรกลจะต้องมีพลังขับเคลื่อน เช่น พลังงานเชิงกล ความร้อน เคมี หรือไฟฟ้า เป็นต้น
	เครื่องมือกล หมายถึง เครื่องมือที่ทำงานโดยอาศัยพลังงานขับเคลื่อน เช่น ไฟฟ้า เครื่องยนต์  หรือต้นกำลังอื่น ๆ
	2.  เจตนารมณ์
	เพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักประดิษฐ์ จัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถลดต้นทุนการผลิต เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เป็นต้น
	3.  วัตถุประสงค์
	5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดทั่วไป ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 2 ทุกประการ จึงจะเข้าร่วมการประกวดได้
	5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนในฐานข้อมูลออนไลน์ (http://thaiinvention.net) และติดตั้งผลงานตามวันและเวลาที่กำหนดหากไม่ลงทะเบียนและติดตั้งตามวัน และเวลาที่กำหนดไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแต่อนุญาตให้จัดแสดงผลงานได้



	ประเภทที่
	ข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
	การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
	.................................................................................................
	ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
	1.  คำจำกัดความ
	เป็นเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด ที่บ่งบอกว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนตามหลัก ของงานวิจัย สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ และเป็นผลงานที่เ...
	2.  เจตนารมณ์
	เพื่อให้นักประดิษฐ์สร้างเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรือใช้พลังงานอย่าง  มีประสิทธิภาพ ประหยัด และเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  มีความทันสมัยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาประเทศ
	3.  วัตถุประสงค์
	5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดทั่วไป ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 3 ทุกประการ จึงจะเข้าร่วมการประกวดได้
	5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงาน ตามวันและเวลา ที่กำหนดหากไม่ลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาที่กำหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวด แต่อนุญาต ให้จัดแสดงผลงานได้
	5.4  การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวด  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเท่านั้น และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน  ส่วนการประกวด ในระดับภาคและระดับชาติ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเ...
	5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบ หรือส่งประกวดมากกว่า 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวด
	/5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐ์...
	5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลัง ว่ามีการลอกเลียนผลงาน หรือส่งประกวดมากกว่า 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลำดับรางวัลถัดไปขึ้นมาแทน
	5.7  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาด แล้วนำมาปรับปรุง หรือ ดัดแปลง เพียงเล็กน้อย เพื่อส่งเข้าประกวด จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
	5.8  กรณีที่เป็นการนำสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายมาพัฒนาต่อยอด ต้องสามารถแสดง ให้เห็นว่าได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิด อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตรของผู้อื่น
	5.9  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีการนำหลักเศรษฐศาสตร์ (ต้นทุนพลังงานต่อหน่วยผลิต) เป็นฐานในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพพลังงานที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์
	5.10  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เคยเข้าร่วมการประกวดระดับชาติมาก่อน ไม่อนุญาต ให้นำผลงาน เข้าประกวดอีก หากคณะกรรมการตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวด
	5.11  กรณีเกิดปัญหาในการดำเนินงานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเป็นผู้ชี้ขาด

	ประเภทที่
	ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
	การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
	ประเภทที่  4  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
	1.  คำจำกัดความ
	อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานแล้วเป็นประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อร่างกาย
	ผลิตภัณฑ์อาหาร หมายถึง อาหารสำเร็จรูป หรือ กึ่งสำเร็จรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิมสำหรับมนุษย์ใช้บริโภค ซึ่งได้จากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และประมง สามารถแสดงขั้นตอนการคิดค้นแปรรูปส่วนประกอบ คุณค่าทางโภชนาการ ...
	ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ทำขึ้นเรียบร้อยพร้อมรับประทาน
	ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ทำขึ้นเรียบร้อยแต่ไม่พร้อมใช้รับประทานต้องนำไปปรุง หรือ ผ่านกรรมวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจะรับประทานได้
	2.  เจตนารมณ์
	เพื่อให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบรรจุภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์และ/หรืออุตสาหกรรม
	3.  วัตถุประสงค์
	3.1  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ
	3.2  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะ ในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
	3.3  เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
	3.4  เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนากระบวนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
	4. ข้อกำหนดทั่วไป
	5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดทั่วไป ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 4 ทุกประการ จึงจะเข้าร่วมการประกวดได้
	/5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ…
	5.3  การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเท่านั้น และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนการประกวดในระดับภาคและระดับชาติไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผ...


	ประเภทที่
	ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
	การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
	………………………………………………………..…………………………………………..
	ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์
	1.  คำจำกัดความ
	งานหัตถศิลป์  หมายถึง  ผลงานศิลปะในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยมือ โดยถือความงาม เป็นหลักและนำแนวความคิดศิลปะสมัยเก่ามาประยุกต์เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือเอกลักษณ์ของชุมชนให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ โดยใช้เทคโนโลยี ...
	การบรรจุภัณฑ์  หมายถึง  ศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยใช้การออกแบบประดิษฐ์ ด้วยมือ หรือเทคโนโลยี ที่มีความสวยงามเป็นหลักเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
	2. เจตนารมณ์
	เพื่อให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ทางด้านหัตถศิลป์ ต้องเป็นกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับชุมชนโดยนำเอาภูมิปัญญา วัสดุ ในท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทย มาประยุกต์วัสดุอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย แสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความร...
	3.  วัตถุประสงค์
	4. ข้อกำหนดทั่วไป
	4.1  เป็นผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์ด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรบางส่วน ในการประดิษฐ์โดยถือความงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์และต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน รุ่นใหม่ ระดับชาติ มาก่อน หรือนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยไ...
	/4.2 ต้องเป็นงาน...
	5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดทั่วไปของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ ทุกประการ จึงจะเข้าร่วมการประกวดได้
	5.3 การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเท่านั้น และต้องแจ้งล่วงหน้า ก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนการประกวด ในระดับภาคและระดับชาติ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประ...



	ประเภทที่
	ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
	การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
	…………………………………………………………………………………………………….
	ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
	(Software & Embedded System Innovation)
	1. คำจำกัดความ
	เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกพัฒนา หรือ คิดค้นขึ้นใหม่ ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้ง และใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ที่ให้บริการบนระบบเครือข่ายขนาดต่าง ๆ อินเทอร์เน็ต และ/หรือ ...
	2.  เจตนารมณ์
	เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างสรรค์การพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบสมองกลฝังตัว ในการยกระดับคุณภาพสังคมให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี และการเรียนรู้มุ่งไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการผลิต และจำหน่าย
	3.  วัตถุประสงค์
	4. ข้อกำหนดทั่วไป
	4.1  เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนา หรือคิดค้นขึ้นใหม่ ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งและใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ให้บริการบนระบบเครือข่ายขนาดต่าง ๆ อินเทอร์เน็ต และ/หรือ...
	/4.2  เป็นสิ่งประดิษฐ์….
	4.2  เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนา หรือคิดค้นขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานมีความปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติ สังคม จริยธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
	4.3  เป็นผลงานที่ใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน
	4.4  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการ การเรียน การสอน ที่สามารถสาธิต หรือทดลอง การใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือ ทดลองการใช้งานให้เห็นได้อย่างเด่นชัด
	4.5  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 6 จากสถานศึกษาเดียวกันต้องไม่ซ้ำกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน หรือประเภทอื่น ๆ อาทิเช่น ชื่อ รูปร่าง คุณลักษณะ กระบวนการทำงาน ฯลฯ และต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระด...
	5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดทั่วไป ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 6 ทุกประการ จึงจะเข้าร่วมการประกวดได้
	5.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่นักเรียน นักศึกษา ทำด้วยตนเอง หากเป็นการจ้างผู้อื่นทำ จะถูกตัดสิทธิ์การประกวด

	9.  ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

	ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

	ประเภทที่
	ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
	การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
	……………………………………………………………………………………………..……..
	ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
	1.  คำจำกัดความ

	เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น หรือช่วยป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ทรัพย์สิน อันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยจากฝีมือมนุษย์ ที่ส่งผลต่อบุคคล สาธารณชน หรือสภาพแวดล้อม โดยตามรายละเ...
	/2. เจตนารมณ์...
	2.  เจตนารมณ์

	2.1  เพื่อสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
	2.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

	2.3  เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
	2.4  เพื่อป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟู ช่วยเหลือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายความเสียหาย อันเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สิน ในการดำรงชีวิต
	3.  วัตถุประสงค์

	3.5  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้น พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
	4. ข้อกำหนดทั่วไป
	4.1  เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
	5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดทั่วไป ของผลงาน
	สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย จึงจะเข้าร่วมการประกวดได้
	5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังว่า มีการ ลอกเลียนผลงาน หรือ ส่งประกวดมากกว่า 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลำดับรางวัลถัดไปขึ้นมาแทน และต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ มา...


	ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ โดยไม่ใช่
	การจัดหาอุปกรณ์สำเร็จรูปมาประกอบส่งประกวด  
	ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์
	หรือบรรเทาสาธารณภัย

	ประเภทที่
	ข้อกำหนดกติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
	………………………………………………………………………………………………………………
	ประเภทที่  8  สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
	1.  คำจำกัดความ
	เทคโนโลยีชีวภาพ
	หมายถึงเทคโนโลยีซึ่งนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วน ของสิ่งมีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกระบวนการในด้านต่าง ๆ
	สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
	หมายถึง  สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเป็นเทคนิค การนำสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต(พืชและสัตว์) มาพัฒนาหรือปรับปรุง ให้เป็นผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ ที่ปราศจากสารเคมีอันตราย และไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องมือ อุปก...
	2.  นิยามศัพท์
	ผลผลิตหมายถึงผลิตผลจากพืช และสัตว์
	ผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง การนำผลิตผลจากพืชและสัตว์มาแปรรูปโดยผ่านกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
	ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับมนุษย์ หมายถึง กระบวนการนำผลิตผลจากพืชและสัตว์ มาปรุงหรือแปรรูป เป็นอาหารมนุษย์
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