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ข้อปฏิบัติการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้ารว่มการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

......................................... 
๑. การสง่ผลงาน 
 ๑.๑ การส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้าร่วมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรม 
อาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน” ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (๗๗ 
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค (๕ ภาค) และระดับชาติ ให้ถือปฏิบัติตามข้อกําหนด กติกา และเกณฑม์าตรฐาน
การให้คะแนน การประเมินสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน” 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔   
 ๑.๒ ผลงานส่ิงประดิษฐ์ ทั้ง ๕ ประเภท ที่ส่งเข้าร่วมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ จะต้องมี
ข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการลงทะเบียนออนไลน์ในฐานข้อมูล Thaiinvention.net ปรากฏตามวันและเวลา
ของแต่ละอาชีวศึกษาจังหวัดที่กําหนดไว้ในหน้า Website Thaiinvention.net ก่อนวันประเมินฯ ๓ วัน จึงจะ
มีสิทธ์ิเข้าร่วมการประเมินฯ และได้รับการรับรองผล 
 ๑.๓ หากไม่ปรากฏข้อมูลหรือหลักฐานในการลงทะเบียนการเข้าร่วมการประเมินฯ ตามข้อ ๑.๒ แต่ได้
นําผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประเมินฯ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาการให้คะแนน
จากคณะกรรมการตัดสินการประเมินฯ ประเภทน้ัน ๆ  
 ๑.๔ หากปรากฏว่ามีข้อมูลและหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน ตามข้อ ๑.๒ แต่ไม่นํา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประเมินฯ ให้ถือว่าสละสิทธ์ิในการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประเมินฯ 
 ๑.๕ ระบบฐานข้อมูล Thaiinvention.net จะทําการปิดระบบในวันสุดท้ายเวลา ๑๖.๓๐ น. ก่อนการจัด 
การประเมินฯ ๓ วัน เช่น เริ่มการประเมินฯ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ระบบจะทําการปิดในวันที่ ๒๘ ธันวาคม  
๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๑.๖ หลังจากระบบปิดแล้ว จะไม่อนุญาตใหเ้ปิดระบบเพ่ือดําเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ 
 ๑.๗ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดการประเมินฯ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้รับผิดชอบ
ต้องแจ้งประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับภาคที่กํากับดูแลของภาคน้ัน ๆ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประเมินฯ 
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพ่ือแจ้ง Admin ของสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเพ่ือดําเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

๒. การจัดทําเอกสาร 
 การจัดทําเอกสารประกอบการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้ารับการประเมินฯ (ให้นําส่งเอกสารพร้อม
ลงทะเบียนในทุกระดับการประเมินฯ) จํานวน ๒ เล่ม ให้ถือปฏิบัติและจัดเรียงเอกสาร ดังน้ี 
 ๒.๑ แบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-๒) หากไม่ปรากฏการสืบค้น
ข้อมูลที่เก่ียวขอ้งในแบบ ว-สอศ-๒ คณะกรรมการจะไม่พิจารณาให้คะแนนของเอกสารน้ี 
 ๒.๒ แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-๓) ไม่เกิน ๒๐ หน้า 
 ๒.๓ ภาคผนวก ประกอบด้วย 

๒.๓.๑ คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ คู่มือการบริโภคภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดฯ ประเภทผลงาน 
  ๒.๓.๒ แบบรบัรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง (หากมี) 
  ๒.๓.๓ แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พิมพ์ออกจากระบบ Thaiinvention.net ให้
จัดทําจํานวน ๓ แผ่น รวมอยู่ในรูปเล่ม ๆ ละ จํานวน ๑ แผ่น และแยกส่งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน จํานวน ๑ 
แผ่น   
  ๒.๓.๔ หลักฐานแสดงการซื้อขาย การจําหน่าย หรือจ้างผลิต ให้เป็นไปตามข้อกําหนดฯ ของแต่
ละประเภทผลงาน) 
  ๒.๓.๕ รูปภาพประกอบ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดฯ ประเภทผลงาน 

/๒.๓.๖ เอกสาร... 



-๒- 
  ๒.๓.๖ เอกสารอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดฯ ประเภทผลงาน 
  ๒.๓.๗ ให้อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-๒ , แบบ ว-สอศ-๓ , ภาคผนวก เข้าในระบบ 
Thaiinvention.net (ระบบจะทําการปิดตามรายละเอียดข้อ ๑.๕) ผลงานที่อัปโหลดไฟล์ไม่ครบ หรือไม่ได้
อัปโหลดไฟล์ จะถือว่าการลงทะเบียนการเข้าร่วมการประเมินฯ ณ วันเริ่มการประเมินเป็นการลงทะเบียน 
ไม่สมบูรณ์ 
 ๒.๔ แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-๒) และแบบรายงานการวิจัย
(แบบ ว-สอศ-๓) ให้ใช้ปกสีขาว ไม่มีกราฟฟิกหรือรูปผลงาน และเป็นไปตามรูปแบบที่กําหนด 
 ๒.๕ เอกสารประกอบการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ข้าร่วมการประเมินฯ 
  ๒.๕.๑ เอกสารฯ เล่มที่ ๑ คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินให้คะแนนของแต่ละผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าร่วมการประเมินฯ ของแต่ละประเภท  
  ๒.๕.๒ เอกสารฯ เล่มที่ ๒ คณะกรรมการจัดประเมินฯ ระดับภาค (ทั้ง ๕ ภาค) และ ระดับชาติ 
นําส่งสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
  

๓. ข้อปฏิบัติการจัดการประเมินฯ 
 ๓.๑ การคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เพ่ือเข้าสู่การประเมินระดับภาค  
ให้พิจารณาตามโควต้าที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละอาชีวศึกษาจังหวัด และต้องมีคะแนนตัดสินตามข้อกําหนด 
กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษา 
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน” ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ระดับเหรียญทองแดง) 
ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพผ่านเข้าสู่การประกวดระดับภาค และ ระดับชาติ อย่างแท้จริง 
 ๓.๒ กรณีประเภทของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีจํานวนผลงานผ่านเข้าสู่การประเมินฯ ระดับภาค ไม่ครบ
ตามจํานวนโควต้าที่กําหนด ไม่อนุญาตให้นําผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทอ่ืนเข้ามาร่วมการประเมินฯ ในระดับ
ภาคแทน 
 ๓.๓ การรายงานผลการประเมินฯ ในระบบ Online Thaiinvention.net 
       ๓.๓.๑ ให้รายงานผลรางวัลทุกรางวัลที่เกิดขึ้นของผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมการประเมินฯ  
 ๓.๓.๒ ให้รายงานช่ือและจํานวนของผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านเข้าสู่การประเมินฯ ในระดับถัดไป 
 ๓.๓.๓ ตามข้อ ๓.๓.๒ จะต้องเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อกําหนด กติกา 
และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามข้อ ๓.๑ เท่าน้ัน 
 ๓.๔ การวินิจฉัยแก้ปัญหาในส่วนของคุณสมบัติของนักประดิษฐ์ ผลงาน และการตัดสินให้คะแนนหรือ
ช้ีขาด ให้ถือปฏิบัติตามข้อกําหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคน 
รุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน” ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ เท่าน้ัน 
 ๓.๕ กรณีเกิดปัญหาข้อสงสยัหรือมีการทักท้วง ให้ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดการประเมินฯ 
ในระดับน้ัน ๆ เป็นผู้ช้ีขาด ภายใต้ข้อกําหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน การประเมินสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม ่“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน” ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน 

การประเมินสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน”  

ประจําปการศกึษา 2564 

แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

…………………………………………………………………………… 

 

ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  

       (Software & Embedded System Innovation) 

1. คําจํากัดความ  

 เปนสิ่งประดิษฐประเภทซอฟตแวรและสมองกลฝงตัวที่ถูกพัฒนาหรือคิดคนข้ึนใหมที่บงช้ีวาสามารถใช

ประโยชนไดจริงอยางเปนรูปธรรม แสดงใหเห็นถึงกระบวนการตามหลักของการวิจัย สามารถพัฒนาไปสู

อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชยเพื่อแกปญหาความยากจน โดยเปนผลงานที่เกิดจากบูรณาการการจัดการเรียน

การสอน 

2. เจตนารมณ    

 เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการสรางสรรคการพัฒนาซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว 

ในการยกระดับคุณภาพสังคมใหเปนสังคมแหงเทคโนโลยี และการเรียนรูมุงไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

เพื่อการผลิตและจําหนาย 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเนนของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  3.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการเรียนรู และทักษะในกระบวนการประดิษฐคิดคนนวัตกรรม 

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว 

  3.3 เพื่อสงเสริม สนับสนุน การวิจัยนวัตกรรมดานซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว 

  3.4 เพื่อสนับสนุนการนําไปย่ืนขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได 

  3.5 เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐสูเชิงพาณิชย ดานอุตสาหกรรม นวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  

 

 

 

 

 

/4. ขอกําหนด... 
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4. ขอกําหนดท่ัวไป 

  4.1 เปนสิ่ งประดิษฐประเภทซอฟตแวรและสมองกลฝงตัวที่ ถูกพัฒนา หรือคิดคนข้ึนใหม 

ดวยภาษาคอมพิวเตอร มีการติดต้ังใชงานซอฟตแวรที่ใชควบคุมและแสดงผลบนอุปกรณคอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย หรืออุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Devices) ที่สามารถควบคุมผานระยะไกลได 

และเปนสิ่งประดิษฐประเภทซอฟตแวรระบบประมวลผลที่ใชชิป ไมโครโพรเซสเซอร หรือไมโครคอลโทรลเลอร 

ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ หรือที่ถูกพัฒนา คิดคนข้ึนใหมเพื่อควบคุมอุปกรณ เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ตาง ๆ โดยระบบที่พัฒนาข้ึนตองมีองคประกอบของอุปกรณฮารดแวรประเภทสมองกลฝงตัวอยางนอย 1 ช้ิน 

และระบบควรแสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมที่เกิดข้ึนจากการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธระหวางอุปกรณหรือ

อินเตอรเฟส ไมนอยกวา 2 ช้ิน 

 4.2 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่คิดคนข้ึนใหมหรือพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับการใชงาน มีความ

ปลอดภัย เปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 4.3 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เกิดจากการบูรณาการ การเรียน การสอน ที่สามารถสาธิต หรือทดลอง

การใชงานไดจริงตามวัตถุประสงคและมีหลักฐานแสดงการสาธิตและทดลองการใชงานใหเห็นไดอยางเดนชัด 

 4.4 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินประเภทที่ 1 จากสถานศึกษาเดียวกันตองไมซ้ํากับ 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทเดียวกันหรอืประเภทอื่น ๆ  อาทิเชน ช่ือ รูปราง คุณลักษณะ กระบวนการทาํงาน ฯลฯ  

และตองไมเคยผานการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ มากอนหรือนําผลงานสิ่งประดิษฐ 

เดิมท่ีเคยไดรับรางวัลมาสงเขารวมการประเมินใหมโดยเปลี่ยนประเภท 

 4.5 ผูจัดทําสิ่งประดิษฐจะตองเปนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. หรือระดับ ปวส. ในรูปแบบ

การศึกษาในระบบปกติ ทวิศึกษา ทวิภาคี หรือเทียบโอน ซึ่งกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนไมเกิน 10 คน และครูท่ีปรึกษาไมเกิน 5 คน 

 4.6 เอกสารทั้งหมดเปนไปตามที่สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษากําหนด และเอกสารอื่น ๆ 

ตามขอกําหนดในเอกสารฉบับน้ี 

5. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

  5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดทั่วไป 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 1 ทุกประการ จึงจะเขารวมการประเมินได 

 5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน 

(Thaiinvention.net) กอนวันประเมินฯ ตามวันและเวลาที่กําหนดจึงจะมีสิทธ์ิเขารวมการประเมิน โดยใหนําสง

เอกสารแบบคุณลกัษณะที่พิมพออกจากระบบ กอนวันที่เขารวมการประเมินตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

 5.3 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินตองเปนผลงานที่นักเรียนนักศึกษาทําดวยตนเอง 

หากเปนการจางผูอื่นทําจะถูกตัดสิทธ์ิการประกวด 

 5.4 ซอฟตแวรที่ใชในการออกแบบ พัฒนา ติดต้ังใชงานตองเปนซอฟตแวรที่ไมละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 

/5.5 ผลงาน... 
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 5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เปนการนําซอฟตแวรที่มีจําหนายหรือแจกฟรี (Free Software) มาพัฒนา

ตอยอดตองสามารถแสดงใหเห็นวาไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตอง 

ไมลอกเลียนแบบผลงานของผูอื่น 

 5.6 ผู เขารับการประเมินจะตองเตรียมอุปกรณประกอบตาง ๆ รวมทั้งการใชระบบเครือขาย 

หรือการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต (ถามี) ใหพรอมตอการสาธิตการทํางาน 

 5.7 ผูเขารับการประเมินตองนําเสนอข้ันตอนการทํางานของสิ่งประดิษฐในรูปแบบวิดีโอ มีความยาว 

ไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอข้ึน Google Drive พรอมสง Link Url กอนเขารับการประเมินและนําเสนอ

แบบออนไลน พรอมตอบคําถามของคณะกรรมการ ในเวลาไมเกิน 10 นาที หรือตามการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการ  

 5.8 การเปลี่ยนแปลงช่ือหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขารวมการประเมิน สามารถ

เปลี่ยนแปลงไดในระดับ อศจ. เทาน้ัน และตองแจงลวงหนากอนการประเมนิ ไมนอยกวา 7 วัน โดยตองตรงกบั

การลงทะเบียนออนไลนดวย สวนการประเมินในระดับภาคและระดับชาติ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อหรือ 

ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

 5.9 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมิน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลียนแบบ

หรือสงเขารวมการประเมินมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธ์ิ 

 5.10 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจสอบพบ

หลักฐานในภายหลังวามีการลอกเลียนผลงานหรือสงเขารวมการประเมินมากกวา 1 ประเภทจะถูกถอดถอน

รางวัลและเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปข้ึนมาแทน 

 5.11 กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูช้ีขาด 

6. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 เอกสารนําเสนอผลงานในการประเมินสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ตองอยูในเลมเดียวกัน จํานวน 2 เลม 

ภายในเลมประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี  

 สวนท่ี 1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2)   

สวนท่ี 2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทที่ 1 - บทที่ 5 ไมเกินจํานวน 20 หนา โดยไมรวม 

ปก บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บรรณานุกรม และภาคผนวก (หากเกินจํานวน 20 หนาคณะกรรมการ

จะไมรับพิจารณา) 

สวนท่ี 3 ภาคผนวก ประกอบดวย 

 3.1 คูมือประกอบการใชงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 3.2 แบบคุณลักษณะผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่เขารวมการประเมินใหพิมพออกจากระบบ Thaiinvention.net 

จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน ) 

 3.3 เอกสารแสดงข้ันตอนการพฒันาระบบ 

 

/สวนท่ี 4... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 1  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว (4) 

 

สวนท่ี 4  

 4.1 อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก เขาในระบบ 

Thaiinvention.net  

 4.2 วิดีโอสาธิตการทํางานของสิ่งประดิษฐฯ ความยาวไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอ 

ข้ึน Google Drive พรอมสง Link Url 

7. การพิมพแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 7.1 รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 

7.2 ขนาดตัวอักษร แบบปกติ ขนาด 16 point และหัวขอ ขนาด 18 point 

8. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและ

ระบบสมองกลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน) 

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

     1.1.1 ความชัดเจนถูกตองของขอมลู/รายละเอียด 2 1.5 1 0 

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

     1.2.1 รูปแบบการวิจัยที่ถูกตอง (2 คะแนน)  2 1.5 1 0 

     1.2.2 ความสมบูรณของเน้ือหา (3 คะแนน) 3 2 1 0 

1.3 เอกสารแสดงข้ันตอนการพฒันาซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว (4 คะแนน) 

     1.3.1 รูปแบบข้ันตอนการพฒันาซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว   

             ถูกตอง (2 คะแนน) 
2 1.5 1 0 

      1.3.2 ความสมบรูณของเน้ือหา (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

1.4 คูมือประกอบการใชงาน และแบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (2  คะแนน) 

      ความชัดเจนถูกตองของขอมลู/รายละเอียด / เอกสารประกอบ 2 1.5 1 0 

1.5 อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก เขาในระบบ  

      Thaiinvention.net (2 คะแนน) 

      ความครบถวนสมบรูณของไฟล PDF ประกอบดวย  

      แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก 
2 - - 0 

 

 

 

 

/2. ขอกําหนด... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 1  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว (5) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 10 คะแนน) 

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

     2.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค (3 คะแนน) 3 2 1.5 1 

3. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 15 คะแนน) 

     3.1 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

     3.2 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย (3 คะแนน) 3 2 1 0 

     3.3 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) 3 2 1 0 

     3.4 การตอบคําถามครบถวนชัดเจน (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

     3.5 ความสามารถในการใชสื่อและเทคโนโลยี (5 คะแนน) 5 4 3 2 

4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 10 คะแนน) 

4.1 การใชงานซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว 

     สามารถเขาใจไดโดยงาย (3 คะแนน) 
3 2 1 0 

4.2 ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบของขอมูลและ/หรือเลือกใช     

      วัสดุอุปกรณทีเ่หมาะสม (3 คะแนน) 
3 2 1 0 

   4.3 ใหผลลัพธที่ถูกตองตามความตองการและ/หรอืมีความเสถียร 

         และความมั่นคงของระบบสมองกลฝงตัว (4 คะแนน) 
4 3 2 1 

5. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐฯ (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 การติดต้ังและทดสอบระบบการทํางาน (5 คะแนน) 5 4 3 2 

6. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 30 คะแนน) 

    6.1 ประสิทธิภาพของผลงาน (10 คะแนน) 10 7 5 3 

    6.2 ประโยชนสําหรับกลุมคนที่ไดรับ (10 คะแนน) 10 7 5 3 

      6.3 สามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม หรือสังคมได  

         (10 คะแนน) 

10 7 4 1 

รวม 100  คะแนน 

 

 

 

/9. ขอพิจารณา... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 1  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว (6) 

 

9. ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและ

ระบบสมองกลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) 

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

    1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย  

         สิ่งประดิษฐ/ความชัดเจน          

         ถูกตองของขอมูล/          

         รายละเอียดตามแบบ  

          (ว-สอศ-2)  (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2)  

 ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ทั้ง 26 ขอ มีความ

สมบูรณ ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบมีความ

ประณีตถูกตองของรูปแบบในการพิมพการ

จัดทําปก การจัดทํารปูเลม เหมาะสมทีจ่ะเก็บไว

เปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (1.5) 

 ขอมลูและรายละเอยีดทีก่ําหนดไวในแบบเสนอ

โครงการ วิจัยสิง่ประดิษฐฯ ทัง้ 26 ขอ มีความ

สมบูรณครบถวน ทัง้ในดานเน้ือหา ภาพประกอบ 

แตไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบในการ

พิมพการจัดทาํปก การจัดทํารปูเลม เหมาะสมที่

จะเกบ็ไวเปนเอกสารอางองิได 

พอใช = (1) 

 ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ทั้ง 26 ขอ ไมครบถวน

ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ ไมมีความประณีต

ถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปกการ

จัดทํารูปเลมไมเหมาะสมที่จะเก็บไวเปน

เอกสารอางองิได 

ปรับปรงุ = (0)  ไมนําสงแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐและ

คูมือประกอบการใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1.2 แบบรายงาน… 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 1  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว (7) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

    1.2 แบบรายงานการวิจัย 

         ตามแบบ ว-สอศ-3  

         (5 คะแนน) 

 

          1.2.1 รูปแบบการวิจัย 

                  ที่ถูกตอง 

                  (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

 รูปแบบเอกสารงานวิจัย ทัง้ 5 บท มีความสมบูรณ

ครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ มีความ

ประณีตถูกตองของรูปแบบในการพมิพ การจัดทํา

ปก การจัดทํารปูเลม เหมาะสมทีจ่ะเก็บไวเปน

เอกสาร อางอิงได 

ดี = (1.5) 

 รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท มีความ

สมบูรณครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ 

แตไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ ในการ

พิมพการจัดทําปก การจัดทํารปูเลม เหมาะสมที่

จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิง 

พอใช = (1) 

 รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท ไมครบถวน  

 ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ ไมมีความประณีต

ถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก 

 การจัดทํารปูเลม ไมเหมาะสมที่จะเก็บไว 

 เปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ = (0) 
รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท ไมมีความถูกตอง 

ไมเหมาะสมทีจ่ะเก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

          1.2.2 ความสมบูรณ 

                  ของเน้ือหา 

                   (3 คะแนน) 

ดีมาก = (3) 

เน้ือหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ

ครบถวนตามหลักวิชาการ เหมาะสมทีจ่ะเก็บไว

เปนเอกสาร อางองิได 

ดี = (2) 

เน้ือหางานวิจยั ทัง้ 5 บท มีความสมบูรณครบถวน

ตามหลกัวิชาการแตมขีอบกพรองบางสวน

เหมาะสม ทีจ่ะเกบ็ไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 
เน้ือหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มีขอบกพรองมาก 

ไมเหมาะสมทีจ่ะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ = (0) 
เน้ือหางานวิจัย  ทั้ง 5 บท ไมมีความถูกตอง 

ไมเหมาะสมทีจ่ะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

 

 

 

 

/1.3 เอกสารแสดง… 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 1  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว (8) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

    1.3 เอกสารแสดงข้ันตอน 

         การพัฒนาซอฟตแวรและ           

         ระบบสมองกลฝงตัว  

         (4 คะแนน) 

 

          1.3.1 รูปแบบข้ันตอน 

                  การพัฒนาซอฟตแวร  

                  และระบบสมองกล 

                  ฝงตัวถูกตอง  

                  (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

รูปแบบเอกสาร  มีความสมบูรณครบถวนและ

ประณีตถูกตองในการพมิพ การจัดทําปกและ

รูปเลมเอกสาร เหมาะสมทีจ่ะเก็บไวเปน

เอกสารอางอิงได 

ดี = (1.5) 

รูปแบบเอกสาร มีความสมบูรณครบถวนและ

ประณีตถูกตองในการพมิพ การจัดทําปกและ

รูปเลมเอกสารมีขอบกพรองบางสวนเหมาะสม

ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

พอใช = (1) 
รูปแบบเอกสารมีขอบกพรองมากไมเหมาะสม 

ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

ปรับปรงุ = (0) 

รูปแบบเอกสารแสดงข้ันตอนการพัฒนา

ซอฟตแวรไมมีความถูกตอง ไมเหมาะสมทีจ่ะ

เก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

          1.3.2 ความสมบูรณ 

                  ของเน้ือหา 

                  (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

เน้ือหาแสดงข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวรมีความ

ความสมบูรณครบถวนตามหลักวิชาการ

เหมาะสมที่จะเกบ็ไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (1.5) 

เน้ือหาแสดงข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร 

มีความสมบูรณครบถวนตามหลกัวิชาการ 

แตมีขอบกพรองบางสวนเหมาะสมที่จะเก็บไว

เปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 

เน้ือหาแสดงข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร 

มีขอบกพรอง ไมเหมาะสมทีจ่ะเก็บไว 

เปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ = (0) 

เน้ือหาแสดงข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวรไมมี

ความถูกตอง ไมเหมาะสมทีจ่ะเก็บไว 

เปนเอกสารอางอิงได 

 

 

 

 

 

/1.4 คูมือประกอบ... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 1  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว (9) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

    1.4 คูมือประกอบการใชงานฯ  

         ความชัดเจนถูกตอง 

         ของขอมูล/รายละเอียด   

         (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

มรีายละเอียดดานคุณลักษณะการติดต้ังการใช

งานขอควรระวัง การบํารงุรกัษา และที่อยู 

ของผูผลิตที่สามารถติดตอไดถูกตองครบถวน 

ดี = (1.5) 

มรีายละเอียดฯ การติดต้ังการใชงานขอควรระวัง 

การบํารุงรักษา และที่อยูของผูผลิตทีส่ามารถ

ติดตอไดถูกตอง แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช = (1) 

มรีายละเอียดฯ การติดต้ังการใชงาน ขอควรระวัง 

การบํารุงรักษา และที่อยูของผูผลิต ที่สามารถ

ติดตอไดถูกตอง แตมีขอผิดพลาดคอนขางมาก 

ปรับปรงุ = (0) 

ไมมรีายละเอียดฯ การติดต้ัง การใชงาน ขอควรระวัง 

การบํารุงรักษาและที่อยูของผูผลิตทีส่ามารถ

ติดตอไดไมถูกตอง ไมครบถวน 

    1.5 อัปโหลดไฟล PDF           

         ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2,  

         แบบ ว-สอศ-3 และ 

         ภาคผนวก เขาในระบบ  

         Thaiinvention.net  

         (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

ไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2,  

แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก ที่อปัโหลด

ครบถวน และมีขอมลูถูกตอง 

ปรับปรงุ = (0) 

ไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2,  

แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก ที่อปัโหลด 

มีขอมูลไมถูกตองอัปโหลดไฟลไมครบถวน  

หรือไมไดอัปโหลดไฟล 

2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

    2.1 ประดิษฐ หรือ พัฒนาข้ึนใหม 

          (7 คะแนน) 
ดีมาก = (7)  

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ท่ีคิดคนขึ้นใหม  

มีความทันสมัยและมปีระสทิธิภาพ 

ดี = (5)  
ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม  

และมีประสิทธิภาพสงูข้ึนอยางชัดเจน 

พอใช = (2)  
ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึนใหม 

แตไมมีผลตอประสิทธิภาพ 

ปรับปรงุ = (1) 
ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ท่ีไมไดประดิษฐหรือ

พัฒนาข้ึนใหม 

 

 

 

/2.2 ความเหมาะสม... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 1  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว (10) 

 

จุดใหคะแนนสิ่งประดิษฐ ขอพิจารณา 

    2.2 ความเหมาะสมของ  

         วัตถุประสงคของนวัตกรรม             

          (3 คะแนน) 

       

          -  ศึกษาประสทิธิภาพ 

          -  ศึกษาความพึงพอใจ 

ดีมาก = (3)  
มีวัตถุประสงคของการวิจัย นวัตกรรม ถูกตอง  

ครบถวน สมบูรณ 

ดี = (2)  
มีวัตถุประสงคของการวิจัย นวัตกรรม ถูกตอง  

ครบถวน บางสวน 

พอใช = (1.5)  
มีวัตถุประสงคของการวิจัย นวัตกรรม ถูกตอง  

ครบถวน สวนใดสวนหน่ึง 

ปรับปรงุ =  (1)  มีวัตถุประสงคของการวิจัยนวัตกรรมไมครบถวน 

3. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 15 คะแนน) 

   3.1 บุคลกิภาพของผูนําเสนอ 

        ผลงาน    

        (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาทของ 

ผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ดี = (1.5)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาทของ 

ผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (1)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาทของ 

ผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรงุ = (0)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาทของ 

ผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 

   3.2 การนําเสนอผลงานและ 

        การสาธิตภาษาไทย   

        (3 คะแนน) 
ดีมาก = (3) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใช

วัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 

อยางครบถวนและเหมาะสม 

ดี = (2)  

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใช

วัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  

แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (1)  

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใช

วัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  

แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ = (0)   ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 

 

 

/3.3 การนําเสนอ… 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 1  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว (11) 

 

จุดใหคะแนนสิ่งประดิษฐ ขอพิจารณา 

   3.3 การนําเสนอผลงานและ    

        สาธิตภาษาอังกฤษ 

        (3 คะแนน) 
ดีมาก = (3) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใช

วัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 

อยางครบถวนและเหมาะสม 

ดี = (2)  

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใช

วัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 

แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (1)  

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใช

วัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  

แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ = (0)   ไมมคีวามพรอมในการนําเสนอผลงาน 

   3.4 การตอบคําถามครบถวน   

        ชัดเจน (2 คะแนน) 

ดีมาก=(2) ตอบคําถามไดครบถวน สมบูรณ และตรงประเด็น 

ดี = (1.5) ตอบคําถามไดครบถวน 

พอใช =(1) ตอบคําถามไดบางสวน 

ปรับปรงุ=(0)               ตอบคําถามไมไดเลย 

   3.5 ความสามารถในการใชสื่อ 

        และเทคโนโลยี (5 คะแนน) 
ด ีมาก = (5)  

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ 

ครอบคลุมเน้ือหา ครบถวนสมบูรณ ตามเวลาที่

กําหนด 

ดี = (4)  

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ 

ไมครบถวนสมบรูณ 

พอใช = (3)  
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย 

ปรับปรงุ = (2) 
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ 

 

 

 

/4. ความเหมาะสม… 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 1  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว (12) 

 

 4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

   4.1 การใชงานซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว 

        สามารถเขาใจไดโดยงาย (3 คะแนน)  

        - มีการออกแบบหนาจอ มีความสวยงามนาใชงาน  

        - สวนติดตอผูใชงานมีมาตรฐานเดียวกัน  

        - ผูใชงานเห็นแลวมีความเขาใจทีผู่พัฒนาสื่อความหมาย  

        - ระบบสมองกลฝงตัว มีเสถียรภาพในการทํางาน  

        - ระบบอํานวยความสะดวกในการใชงาน 

          และแกไขปญหา 

ดีมาก = (3)  มีครบ 5 หัวขอ 

ดี = (2) มี 3-4 หัวขอ 

พอใช = (1)  มี 2 หัวขอ 

ปรับปรงุ = (0)   นอยกวา 2 หัวขอ 

  

   4.2 ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบขอมลูและ/หรือ  

        เลือกใชวัสดุอุปกรณที่เหมาะสม (3 คะแนน)  

        - มีการปองกันการนําเขาขอมูลผิดพลาด  

        - เลือกใช component เหมาะสมกบัการรบัขอมลู  

        - มีการแจงเตือนเมือ่เกิดขอผิดพลาดจากผูใชงาน   

        - เลือกวัสดุอุปกรณเหมาะสมกับลักษณะงาน  

        - ระบบมีความปลอดภัยทางโครงสรางและไฟฟา  

        - ติดต้ังใชงานไดงาย 

ดีมาก = (3)  มีครบ 6 หัวขอ 

ดี = (2)  มี 4-5 หัวขอ 

พอใช = (1)  มี 2-3 หัวขอ 

ปรับปรงุ = (0)  นอยกวา 2 หัวขอ 

   4.3 ใหผลลพัธที่ถูกตองตามตองการและ/หรอืมคีวาม 

        เสถียรและความมั่นคงของระบบสมองกลฝงตัว 

        (4 คะแนน)  

        - ประมวลผลไดสารสนเทศตรงตามตองการ  

        - ประมวลผลไดอยางรวดเร็ว  

        - มีความสะดวกและยืดหยุนในการคนคืนขอมลู  

        - ผลลัพธสอดคลองและมีความสมบูรณตามวัตถุประสงค  

        - ระบบสามารถกูคืนและทํางานไดตามปกติ 

          เมื่อเกิดขอผิดพลาด  

        - ออกแบบใหมีความคงทนตอการใชงาน 

          และสภาพแวดลอม  

        - ซอฟตแวรมเีสถียรภาพและตอบสนองไดคงที ่

        - ผลลัพธสอดคลองและมีความสมบูรณ 

           ตามวัตถุประสงค 

ดีมาก = (4)  มีครบ 8 หัวขอ 

ดี = (3)  มี 6-7 หัวขอ 

พอใช = (2)  มี 4-5 หัวขอ 

ปรับปรงุ = (1)  นอยกวา 4 หัวขอ 

  

/5. ขั้นตอนการ… 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 1  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว (13) 

 

5. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 20 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

   5.1 การวิเคราะหระบบการทํางาน 

        (5 คะแนน) ดีมาก = (5) 

มีการวิเคราะหอยางเปนข้ันตอนทีเ่หมาะสม 

สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน

อยางถูกตองครบถวนตามมาตรฐาน 

ดี = (4)  

มีการวิเคราะหอยางเปนข้ันตอนทีเ่หมาะสม 

สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน

อยางถูกตอง แตไมครบถวนตามมาตรฐาน 

พอใช = (3)  

มีการวิเคราะหอยางเปนข้ันตอนทีเ่หมาะสม 

สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน

แตไมถูกตอง และครบถวนตามมาตรฐาน 

ปรับปรงุ = (2)  
มีการวิเคราะหที่ไมเหมาะสม และไม

สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน 

   5.2 การออกแบบระบบการทํางาน 

        (5 คะแนน) ดีมาก = (5)  

มีการออกแบบอยางเปนข้ันตอนทีเ่หมาะสม

สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน

อยางถูกตอง ครบถวนตามมาตรฐาน 

ดี = (4)  

มีการออกแบบอยางเปนข้ันตอนทีเ่หมาะสม

สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน

อยางถูกตอง แตไมครบถวนตามมาตรฐาน 

พอใช = (3)  

มีการออกแบบอยางเปนข้ันตอนทีเ่หมาะสม

สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน 

แตไมถูกตองและครบถวนตามมาตรฐาน 

ปรับปรงุ = (2)   
มีการออกแบบที่ไมเหมาะสม และไม

สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

/5.3 การพัฒนา... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 1  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว (14) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

   5.3 การพฒันาระบบการทํางาน 

       (5 คะแนน) 
ดีมาก = (5)  

มีการพฒันาซอฟตแวรและระบบสมองกล

ฝงตัวอยางเปนข้ันตอนทีส่อดคลอง 

ตามการออกแบบระบบงานอยางถูกตอง  

ครบถวนตามมาตรฐาน 

ดี = (4)  

มีการพฒันาซอฟตแวรและระบบสมองกล

ฝงตัวอยางเปนข้ันตอนทีส่อดคลอง 

ตามการออกแบบระบบงานอยางถูกตอง  

แตไมครบถวนตามมาตรฐาน 

พอใช = (3)  

มีการพัฒนาซอฟตแวรและระบบสมองกลฝง

ตัวอยางเปนข้ันตอนที่ครบถวนตามมาตรฐาน

แตไมสอดคลอง ตามการออกแบบระบบงาน 

ปรับปรงุ = (2)  

มีการพฒันาซอฟตแวรและระบบสมองกล

ฝงตัวที่ไมครบถวนตามมาตรฐานและไม

สอดคลองตามการออกแบบระบบงาน 

   5.4 การติดต้ัง และทดสอบระบบงาน 

       (5 คะแนน) 
ดีมาก = (5)  

มีการติดต้ังงายและสะดวก สามารถทดสอบ

การใชงานกับขอมูลที่ถูกตอง และไดผลลัพธ

อยางถูกตอง สามารถปองกันการรับขอมูล

หรือการสั่งงานท่ีไมถูกตองได 

ดี = (4)  

มีการติดต้ังงายและสะดวก สามารถทดสอบ

การใชงานกับขอมูลที่ถูกตอง และไดผลลัพธ

อยางถูกตอง แตไมสามารถปองกัน 

การรบัขอมลู หรอืการสั่งงานที่ไมถูกตองได 

พอใช = (3)  

มีการติดต้ังงายและสะดวก สามารถทดสอบ

การใชงานกับขอมูลที่ถูกตอง แตไดผลลัพธ

ไมถูกตอง และไมสามารถปองกัน 

การรบัขอมลู หรอืการสั่งงานที่ไมถูกตองได 

ปรับปรงุ = (2)  

มีการติดต้ังไมสะดวก และไมสามารถ

ปองกัน การรบัขอมลูหรือการสัง่งาน 

ที่ไมถูกตองและมีผลลัพธไมถูกตอง 

 

 

/6.  คุณคาของ… 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 1  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว (15) 

 

6. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 30 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

   6.1 ประสิทธิภาพของผลงาน 

        (10 คะแนน) ดีมาก = (10)  

ผลงานสิง่ประดษิฐฯ ทํางานไดอยางตอเน่ือง

และมีประสิทธิภาพครบตามท่ีกําหนดไวใน

คุณลักษณะ เฉพาะของผลงานสิง่ประดษิฐฯ  

ดี = (7)  

ผลงานสิง่ประดษิฐฯ ทํางานไดอยางตอเน่ือง

และมีประสิทธิภาพครบตามท่ีกําหนดไวใน

คุณลักษณะ เฉพาะของผลงานสิง่ประดษิฐฯ 

แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช = (5)  

ผลงานสิง่ประดษิฐฯ ทํางานไดไมครบตามท่ี

กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ และมีขอบกพรอง พอสมควร  

ปรับปรงุ = (3)  

ผลงานสิง่ประดษิฐฯ ทํางานไดไมครบตามท่ี

กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน

สิ่งประดษิฐฯและมีขอบกพรองมาก 

   6.2 ประโยชนสําหรับกลุมคนที่ไดรับ 

        (10 คะแนน) 
ดีมาก = (10)  

ผลงานสิง่ประดษิฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็น

ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริงตาม

วัตถุประสงคทุกประการ โดยมีกลุมไดรับประโยชน

จํานวนมากท่ีสุด และมีหลักฐานการนําไปใชงาน 

ไดแก เอกสารรับรอง และภาพประกอบ 

ดี = (7)  

ผลงานสิง่ประดษิฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็น

ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริง 

ตามวัตถุประสงคทกุประการ  

โดยมีกลุมไดรับประโยชนจํานวนมาก 

พอใช = (5)  

ผลงานสิง่ประดษิฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็น

ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริง  

แตไมครบถวนตามวัตถปุระสงคทุกประการ 

โดยมีกลุมไดรับประโยชนจํานวนพอสมควร 

ปรับปรงุ = (3)  

ผลงานสิง่ประดษิฐฯ มีขอมูล และแสดงใหเห็น

ถึงประโยชนตอการใชงานไดเล็กนอย  

โดยมีกลุมไดรับประโยชนจํานวนนอย 

 

 

/6.3 สามารถ… 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 1  ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว (16) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

   6.3 สามารถพฒันาสูเชิงพาณิชย       

       อุตสาหกรรม หรือสังคมได 

       (10 คะแนน) 

ดีมาก = (10)  
แสดงหลักฐานการเจรจาซือ้ขายสิ่งประดิษฐ

หรือตนแบบสิ่งประดิษฐ 

ดี = (7)  

แสดงหลักฐานการไดรบัคําแนะนําเพิม่เติม

จากสิง่ประดิษฐเดิมแลวจะซื้อขาย

สิ่งประดิษฐหรือตนแบบสิ่งประดิษฐ 

พอใช = (4)  

แสดงหลักฐานการไดรบัโจทยใหนักศึกษา

อาชีวศึกษาในการนําไปสรางสิง่ประดิษฐ 

ที่ตองการเพือ่ที่จะซื้อขายตอไป 

ปรับปรงุ = (1)  

แสดงหลักฐานการไดรบัคําแนะนําหรือชวย

เปนทีป่รกึษาในการสรางสิ่งประดิษฐเพื่อ

ดําเนินการทางธุรกจิตอไปทัง้น้ีหากเปนไปได

ดังขอ 1 หรือมหีลักฐานยืนยันไดวามีการซือ้

ขายเกิดข้ึน จะไดคะแนนมากทีสุ่ด 

 

หมายเหตุ กรณีคะแนนรวมของผลงานเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนขอ 6. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

วามีคะแนนตางกันหรือไม  โดยพิจารณาตามลําดับจุดที่ใหคะแนนมากไปหานอย 

10. แนวทางการปฏิบัติ ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการดําเนินโครงการประเมินสิ่งประดิษฐคนรุนใหม “นวัตกรรม

อาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน” ประจําปการศึกษา 2564  

 

 

 

 

(นายอัศวิน  ขมอาวุธ) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร 

ประธานคณะกรรมการขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานฯ 

ประจําปการศึกษา 2564 

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว 

(Software & Embedded System Innovation) 

 

 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564  
ประเภทที่ 2 ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ (1) 

 

ขอกําหนดกตกิา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน 

การประเมินสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน”

ประจําปการศกึษา 2564 

แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

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

 

ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 
 

1. คําจํากัดความ 

 เปนเครื่องมือกลหรือเครื่องจักรกล ที่ประดิษฐข้ึนเพื่อใชสงเสริม สนับสนุน ในการประกอบอาชีพ 

ดานตาง ๆ เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม ที่สามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

เคร่ืองจักรกล หมายถึง ช้ินสวนที่ประกอบข้ึนจากสวนหน่ึง หรือสวนตาง ๆ หลายสวน ซึ่งถูกสรางข้ึนมา

เพื่อทําใหบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะเจาะจงอยางหน่ึง เครื่องจักรกลจะตองมีพลังขับเคลื่อน เชน พลังงานเชิงกล 

ความรอน เคมี หรือไฟฟา เปนตน  

เคร่ืองมือกล หมายถึง เครื่องมือที่ทํางานโดยอาศัยพลังงานขับเคลื่อน เชน ไฟฟา เครื่องยนต 

หรือตนกําลังอื่น ๆ 

2. เจตนารมณ 

 เพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีจุดมุงหมายใหนักประดิษฐ จัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ ที่สามารถนําไปใช

ประกอบอาชีพดานตาง ๆ เพื่อแกปญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทาง

เศรษฐกิจสามารถลดตนทุนการผลิต เชน อุตสาหกรรมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เปนตน  
 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเนนของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3.2 เพื่อแกปญหาความยากจนของประชาชนในชาติ 

 3.3 เพื่อสงเสริมการวิจัยและพฒันานวัตกรรมสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา 

 3.4 เพื่อสนับสนุนการนําไปย่ืนขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได 

 3.5 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 

 3.6 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและทักษะในกระบวนการประดิษฐคิดคนพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพ 

/3.7 เพื่อสงเสริม... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564  
ประเภทที่ 2 ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ (2) 

 

 3.7 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯไปใชประโยชนในชุมชน ทองถ่ินหรือสถาน

ประกอบการในการประกอบอาชีพ  

 3.8 เพื่อรองรบัการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

4. ขอกําหนดท่ัวไป 

 4.1 เปนเครื่องมือกลหรือเครื่องจักรกล ที่ประดิษฐข้ึนใหมหรือพัฒนาข้ึน เพื่อใชสงเสริม สนับสนุน  

ในการประกอบอาชีพดานตาง ๆ เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรมเหมาะสม

กับการใชงานมีความปลอดภัย มีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมเกินมาตรฐานและตองไมเคยผาน

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติมากอน หรือนําผลงานสิ่งประดิษฐเดิมท่ีเคยไดรับ

รางวัลมาสงเขารวมการประเมินใหมโดยเปลี่ยนประเภท 

 4.2 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สามารถนําโปรแกรมประยุกต (Application) เปนสวนหน่ึงในการทํางาน

หรือไมก็ได 

 4.3 กรณีที่เปนการนําสินคา หรือผลิตภัณฑ ที่มีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดงใหเห็นวา

ไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตรของผูอื่น 

 4.4 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เกิดจากการบูรณาการ การเรียน การสอน ที่สามารถสาธิตหรือทดลอง

การใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิตหรือทดลองการใชงานใหเห็นไดอยางชัดเจน 

 4.5 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินประเภทที่ 2 จากสถานศึกษาเดียวกันตองไมซ้ํากับ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทเดียวกันหรือประเภทอื่น ๆ เชน ช่ือ รูปราง คุณลักษณะ กระบวนการทํางาน ฯลฯ  

 4.6 ใหจัดทําเอกสารประกอบการประเมิน จํานวน 2 เลม ในแตละเลมประกอบดวยเอกสารขอ 4.6.1 

ถึง 4.6.8 และจัดเรียงเอกสารตามลําดับ ดังน้ี 

   4.6.1 แบบนําเสนอโครงการวิจยัสิง่ประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2) 

   4.6.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3)  

   4.6.3 คูมอืประกอบการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   4.6.4 แบบรบัรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไปใชงานจริง 

   4.6.5 แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ใหจัดทําจํานวน 3 แผน (รวมอยูใน

เลม ๆ ละ 1 แผน และแยกสงเจาหนาทีร่ับลงทะเบียนจาํนวน 1 แผน) 

   4.6.6 หลักฐานแสดงการซื้อขายหรือจางผลิต 

   4.6.7 รปูภาพประกอบ (จํานวน 1 แผน ไมเกนิ 2 รปู) 

   4.6.8 บันทกึขอมลูทัง้หมดในระบบฐานขอมูลออนไลน Thaiinvention.net 
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 4.7 ผูจัดทําสิ่งประดิษฐจะตองเปนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. หรือระดับ ปวส. ในรูปแบบ

การศึกษาในระบบปกติ ทวิศึกษา ทวิภาคี หรือเทียบโอน ซึ่งกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนไมเกิน 10 คน และครูท่ีปรึกษาไมเกิน 5 คน 

5. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขาประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดทั่วไปของผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ประเภทที่ 2 ทุกประการจึงจะเขารวมการประเมินได  

 5.2 ผลงานสิ่ งประดิษฐฯ ที่สงเขาประเมินตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน 

(Thaiinvention.net) กอนวันประเมินฯ ตามวันและเวลาที่กําหนดจึงจะมีสิทธ์ิเขารวมการประเมิน โดยใหนําสง

เอกสารแบบคุณลักษณะที่พิมพออกจากระบบ กอนวันที่เขารับการประเมินตามระยะเวลาทีค่ณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีตรวจพบไมลงทะเบียนในฐานขอมูลออนไลนจริง หากไดรับรางวัลจากการประเมินจะถูกถอดถอนรางวัล 

และเลื่อนลําดับถัดไปข้ึนมาแทน 

 5.3 การเปลี่ยนแปลงช่ือ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขาประเมินสามารถเปลี่ยนแปลงได 

ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทาน้ัน และตองแจงลวงหนากอนการประเมินไมนอยกวา 7 วัน โดยตองตรงกับ 

การลงทะเบียนออนไลนดวย สวนการประเมินในระดับภาคและระดับชาติ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงช่ือ หรือ

ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

 5.4 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขาประเมิน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลียนแบบ

หรือสงประเมินมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธ์ิการเขารวมการประเมิน 

 5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงประเมินและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังวา 

มีการลอกเลียนผลงาน หรือสงประเมินมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลําดับรางวัลถัดไป

ข้ึนมาแทน 

 5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐฯที่มีการซื้อขายในทองตลาด แลวนํามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กนอย 

เพื่อสงเขารวมการประเมินจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.7 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ตองสอดคลองกับประเภทวิชาที่เรียนของผูประดิษฐ หรืออาจมีการบูรณาการ

ขามประเภทวิชา หรือขามสถานศึกษา โดยมีครูนักเรียนนักศึกษาตางสถานศึกษารวมกันประดิษฐคิดคน 

 5.8 กรณีที่เปนการนําสินคา หรือผลิตภัณฑที่มีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดงใหเห็น 

วาไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดสิทธิบัตร 

หรืออนุสิทธิบัตรของผูอื่น 

 5.9 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน กอนวันประเมินฯ จึงจะมี

สิทธ์ิไดรับการรับรองผลการประเมินฯ ในกรณีไมลงทะเบียนในฐานขอมูลออนไลนหากไดรับรางวัลจาก 

การประเมินจะถูกถอดถอนรางวัลและเลื่อนลําดับถัดไปข้ึนมาแทน  
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 5.10 ผูเขารับการประเมินตองนําเสนอข้ันตอนการทํางานของสิ่งประดิษฐในรูปแบบวิดีโอ มีความยาว

ไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอข้ึน Google Drive พรอมสง Link Url กอนเขารับการประเมินและนําเสนอ

แบบออนไลน พรอมตอบคําถามของคณะกรรมการ ในเวลาไมเกิน 10 นาที หรือตามการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการ 

 5.11 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เคยผานการประเมินในระดับภาคทุกประเภทมาแลว และยังไมไดรับ 

การพัฒนาปรับปรุง หามนํามาประเมินซ้ํา 

5.12 กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูช้ีขาด 

6. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 เอกสารนําเสนอผลงานในการประเมินสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ตองอยูในเลมเดียวกัน จํานวน 2 เลม 

ภายในเลมประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2)   

สวนท่ี 2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทที่ 1 - บทที่ 5 ไมเกินจํานวน 20 หนา โดยไมรวม ปก 

บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บรรณานุกรม และภาคผนวก (หากเกินจํานวน 20 หนาคณะกรรมการ 

จะไมรับพิจารณา) 

 สวนท่ี 3 ภาคผนวก ประกอบดวย 

    3.1 คูมือประกอบการใชงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

    3.2 แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เขารวมการประเมินใหพิมพออกจากระบบ 

Thaiinvention.net จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 

    3.3 แบบรับรองการนําผลสิ่งประดิษฐไปใชงานจริง ประจําปการศึกษา  2564 

    3.4 หลักฐานการซื้อขายเชิงพาณิชย การเผยแพรสูชุมชนหรือการแกไขปญหาความยากจน  
 สวนท่ี  4  

    4.1 อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ -2 , แบบ ว-สอศ -3 และภาคผนวก เขาใน

ระบบ Thaiinvention.net  

    4.2 วิดีโอสาธิตการทํางานของสิ่งประดิษฐฯ ความยาวไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอ 

ข้ึน Google Drive พรอมสง Link Url 

7. การพิมพแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 7.1  รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 

 7.2  ขนาดตัวอักษรแบบปกติขนาด 16 point และหัวขอขนาด 18 point   
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8. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 

 
 

/4. ความเหมาะสม... 

  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน) 

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

         ความชัดเจนถูกตองของขอมลู/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 และงานวิจัยที่เกี่ยวของ (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 สรปุ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

    1.3 คูมือประกอบการใชงานและแบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (1 คะแนน) 

         ความชัดเจนถูกตองของขอมลู/รายละเอียด  1 0.5 0 0 

    1.4 อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก เขาในระบบ  

         Thaiinvention.net (2 คะแนน) 

         ความครบถวนสมบูรณของไฟล PDF ประกอบดวย  

         แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก 
2 - - 0 

2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 20 คะแนน) 

    2.1 ประดิษฐหรือพัฒนาข้ึนใหม (10 คะแนน)  10 8 6 4 

    2.2 สามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงค (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    2.3 หลักฐานการซื้อขายเชิงพาณิชย (5 คะแนน)  5 4 3 2 

3. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 15 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 

    3.7 ความสามารถในการใชสื่อและเทคโนโลยี (5 คะแนน) 5 4 3 2 
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จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ (รวม 20 คะแนน) 

    4.1 เทคนิคการออกแบบและระบบการทํางาน (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 

5. การเลือกใชวัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 10 คะแนน) 

    5.1 วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    5.2 คุณภาพของวัสดุ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

6. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 20 คะแนน)  

    6.1 ประโยชนการใชงาน (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    6.2 ประสิทธิภาพการทํางาน (10 คะแนน) 10 8 6 4 

    6.3 ประสิทธิผลตอการลงทุนและแกไขปญหาความยากจน  

         (5 คะแนน) 

5 4 3 2 

รวม 100 คะแนน 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/9. ขอพิจารณา... 
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9. ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

/1.2 แบบรายงาน… 

  

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย 

สิ่งประดิษฐฯ ความชัดเจน

ถูกตองของขอมลู/รายละเอียด  

        (แบบ ว-สอศ-2)  

        (3 คะแนน) 

ดีมาก = (3) 

ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบ

เสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ทัง้ 26 ขอ  

มีความสมบูรณครบถวนทั้งในดานเน้ือหา 

ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตอง 

ของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก 

การจัดทํารูปเลม เหมาะสมทีจ่ะเกบ็ไว 

เปนเอกสารอางอิงได 

 

ดี = (2) 

ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบ

เสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ทัง้ 26 ขอ  

มีความสมบูรณครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา 

ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตอง 

ของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก 

การจัดทํารปูเลม เหมาะสมทีจ่ะเก็บไว 

เปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 

 

ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบ

เสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ทั้ง 26 ขอ  

ไมครบถวนทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ  

ไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบในการ

พิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  

ไมเหมาะสมที่จะเกบ็ไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ = (0) 

 

ไมนําสงแบบแสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ 

ทั้ง  26  ขอ 
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/1.2.3 วิธีดําเนิน... 

  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) 

     (9 คะแนน) 

 

      1.2.1 การเขียนบทนํา  

             (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความสอดคลองของวัตถุประสงค 

กับสภาพปญหาครบถวนถูกตอง 

ดี = (1.5) 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความสอดคลองของวัตถุประสงค 

กับสภาพปญหาถูกตองแตไมครบถวน 

พอใช = (1) 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความสอดคลองของวัตถุประสงค 

กับสภาพปญหาไมสอดคลองกัน 

ปรับปรงุ = (0.5) 
ไมมีความเปนมาและความสําคัญของ

ปญหาวัตถุประสงคและสภาพปญหา 

       1.2.2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 

              ที่เกี่ยวของ (1 คะแนน) 
ดีมาก = (1) 

มีการนําองคความรูจากเอกสารที่

เกี่ยวของมาประยุกตใช มีการนําแนวคิด 

หรือ งานวิจัยอื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัย

ถูกตองครบถวน 

ดี = (0.5) 

มีการนําองคความรูจากเอกสารที่

เกี่ยวของมาประยุกตใช มีการนําแนวคิด 

หรือ งานวิจัยอื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัย

ถูกตองแตไมครบถวน 

พอใช = (0) 

มีการนําองคความรูจากเอกสารที่

เกี่ยวของมาประยุกตใช มีการนําแนวคิด 

หรือ งานวิจัยอื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัย

ไมถูกตองไมครบถวน 

ปรับปรงุ = (0) 

ไมมีการนําองคความรูจากเอกสารที่

เกี่ยวของมาประยุกตใช ไมมีการนํา

แนวคิด หรือ งานวิจัยอื่น ๆ มาสนับสนุน

การวิจัย 
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/1.2.5 สรุป อภิปราย... 

  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

       1.2.3 วิธีดําเนินการวิจัย  

               (2 คะแนน) ดีมาก = (2) 

ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เทคนิค วิธีการ 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการ 

ท่ีใชตอบปญหาการวิจัยถูกตองครบถวน 

ดี = (1.5) 

ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เทคนิค วิธีการ 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการ 

ท่ีใชตอบปญหาการวิจัยถูกตองครบถวน  

แตมีขอผดิพลาดเล็กนอย 

พอใช = (1) 

ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เทคนิค วิธีการ 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการ 

ท่ีใชตอบปญหาการวิจัยถูกตองครบถวน 

แตมีขอผดิพลาดมาก 

ปรับปรงุ = (0.5) 

ไมมีความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เทคนิค 

วิธีการ ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการ 

ท่ีใชตอบปญหาการวิจัยไมถูกตองไมครบถวน 

     1.2.4 ผลการวิจัย  

             (2 คะแนน) ดีมาก = (2) 

การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค

การวิจัยและมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัย

ถูกตองและครบถวนตามระเบยีบวิธีวิจัย 

ดี = (1.5) 

การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค

การวิจัยบางขอ และมีวิธีการนําเสนอ

ผลการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 

มีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช = (1) 

การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค

การวิจัยบางขอและมีวิธีการนําเสนอ

ผลการวิจัยตามระเบยีบวิธีวิจัย 

มีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง = (0.5) 

การวิเคราะหขอมูลไมสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการวิจัย และไมมีวิธีการนําเสนอ

ผลการวิจัยตามระเบยีบวิธีวิจัย 
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/1.4 อัปโหลด... 

  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

     1.2.5 สรุป อภิปรายผลและ 

             ขอเสนอแนะ  

             (2 คะแนน) 
ดีมาก = (2) 

มีการสรปุผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรง

ประเด็นและมีขอเสนอแนะในการนําไปใช

ประโยชน หรือ การพัฒนา 

ตอยอดถูกตองครบถวน 

ดี = (1.5) 

มีการสรปุผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรง

ประเด็น และมีขอเสนอแนะในการ

นําไปใชประโยชน หรอืการพัฒนา 

ตอยอดถูกตองแตมีขอผิดพลาดเลก็นอย 

พอใช = (1) 

มีการสรปุผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรง

ประเด็น และมีขอเสนอแนะในการ

นําไปใชประโยชนหรือการพฒันา 

ตอยอดถูกตองแตมีขอผิดพลาดมาก 

ปรบัปรงุ = (0.5) 

ไมมีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 

และไมตรงประเด็นไมมีขอเสนอแนะในการ

นําไปใชประโยชน หรอื การพฒันาตอยอด 

1.3 คูมือประกอบการใชงานฯ/ 

     ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/ 

     รายละเอียด 

     (1 คะแนน) 

ดีมาก = (1)  

มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะการติดต้ัง

การใชงาน ขอควรระวัง การบํารงุรกัษาที่

อยูของผูผลิตที่สามารถติดตอไดถูกตอง

และแบบคุณลักษณะฯ ถูกตองครบถวน 

ดี = (0.5) 

มีรายละเอียดดานคุณลักษณะการติดต้ังการใช

งาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษาที่อยูของ

ผู ผลิ ตที่ สามารถติดต อได ถู กต องและ 

แบบคุณลักษณะฯ แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช = (0) 

มีรายละเอียดดานคุณลักษณะการติดต้ังการ

ใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษาที่อยูของ

ผูผลิตที่สามารถติดตอไดถูกตองและแบบ

คุณลักษณะฯ แตมีขอผิดพลาดคอนขางมาก 

ปรับปรงุ = (0) 

ไมมีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดต้ัง

การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษาที่อยู

ของผูผลิตที่สามารถติดตอไดถูกตองและแบบ

คุณลักษณะฯ ไมถูกตองไมครบถวน 
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/2.3 หลักฐาน... 

  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.4 อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย  

     แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  

     และภาคผนวก เขาในระบบ  

     Thaiinvention.net  (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

ไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, 

แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวกที่อปัโหลด

ครบถวน และมีขอมลูถูกตอง 

ปรับปรงุ = (0) 

ไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, 

แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก ที่อปัโหลด 

มีขอมลูไมถูกตองอัปโหลดไฟลไมครบถวน 

หรอืไมไดอปัโหลดไฟล 

2. ขอกําหนด /คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 25 คะแนน) 

    2.1 ประดิษฐ หรือพฒันาข้ึนใหม 

         (10 คะแนน) 
ดีมาก = (10)  

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่คิดคนข้ึนใหม 

มีความทันสมัยและมปีระสทิธิภาพ 

ดี = (8) 
ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึน

ใหมและมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางชัดเจน 

พอใช = (6) 
ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึน

ใหมแตมีผลตอประสิทธิภาพเพียงเล็กนอย 

ปรับปรงุ = (4) 
ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึน

ใหมแตไมมผีลตอประสิทธิภาพ 

2.2 สามารถทํางานไดตรงตาม   

     วัตถุประสงค 

     (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  
ทํางานไดดีและสมบรูณตรงตาม

วัตถุประสงค 

ดี = (4) 
ทํางานไดดี และสมบูรณตรงตาม

วัตถุประสงค แตมีขอบกพรองเลก็นอย 

พอใช = (3) 
ทํางานไดดีและสมบรูณตรงตาม

วัตถุประสงค แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ = (2) ทํางานไมไดตรงตามวัตถุประสงค 
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/3.2 บุคลิกภาพ... 

  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.3 หลักฐานการซื้อขายเชิงพาณิชย 

     (5 คะแนน) 
ดีมาก = (5) 

แสดงเอกสารหลักฐานการซือ้ขายผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ประกอบดวย ใบเสร็จรับเงิน 

หรือสัญญาการซื้อขายและเบอรโทรศัพท

ของผูซื้อ 

ดี = (4) 

แสดงเอกสารหลักฐานการแนะนําเพิ่มเติม

จากสิง่ประดิษฐเดิม แลวจะซือ้สิง่ประดิษฐ

หรือตนแบบสิ่งประดิษฐ 

พอใช = (3) 

แสดงเอกสารหลักฐานการใหโจทยและให

คําแนะนําผูประดิษฐฯในการนําไปสราง

สิ่งประดิษฐเพื่อการพฒันาสูเชิงพาณิชย 

ปรับปรงุ = (2) 

แสดงเอกสารหลักฐานการใหโจทยในการ

สรางสิ่งประดิษฐเพื่อการพฒันาสูเชิง

พาณิชย 

3. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 15 คะแนน) 

    3.1 ความพรอมในการนําเสนอ 

         ผลงานและการสาธิตภาษาไทย 

         (1.5 คะแนน) ดีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอ

ผลงานใชวัสดุอุปกรณประกอบในการ

อธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสาร 

ในการเผยแพรผลงาน อยางครบถวนและ

เหมาะสม 

ดี = (1) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอ

ผลงานใชวัสดุอุปกรณประกอบในการ

อธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสาร 

ในการเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรอง

บางสวน 

พอใช = (0.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอ

ผลงานใชวัสดุอุปกรณประกอบในการ

อธิบายสาธิตทดลองตลอดจนเอกสารใน

การเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ = (0) ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 
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3.2 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน  

     ภาษาไทย (1.5 คะแนน) 
ดีมาก = (1.5) 

การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอเหมาะสมทั้ง 3 ดาน 

ดี= (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอเหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอเหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรงุ = (0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอไมเหมาะสม 

3.3 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน          

     ภาษาไทย (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจ

และเห็นจริงในดานแนวความคิดการ

ประดิษฐ ดานประโยชนใชสอย ดาน

ประสิทธิภาพและดานวิธีการทํางานของ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตองทั้ง  4  ดาน 

ดี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความ

เขาใจและเห็นจรงิในดานแนวความคิดการ

ประดิษฐ ดานประโยชนใชสอย ดาน

ประสิทธิภาพและดานวิธีการทํางานของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตอง 3 ดาน 

พอใช = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความ

เขาใจและเห็นจรงิในดานแนวความคิดการ

ประดิษฐดานประโยชนใชสอย ดาน

ประสิทธิภาพและดานวิธีการทํางานของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตอง 2 ดาน 

ปรับปรงุ = (0) ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือ

ทดลองได 
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3.4 การนําเสนอผลงานและการสาธิต 

     ภาษาอังกฤษ 

     (1.5 คะแนน) ดีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอ

ผลงานใชวัสดุอุปกรณประกอบในการ

อธิบายสาธิตทดลองตลอดจนเอกสารใน

การเผยแพรผลงาน อยางครบถวนและ

เหมาะสม 

ดี = (1) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอ

ผลงานใชวัสดุอุปกรณประกอบในการ

อธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสารใน

การเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรอง

บางสวน 

พอใช = (0.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอ

ผลงานใชวัสดุอุปกรณประกอบในการ

อธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสารใน

การเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ = (0) ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 

3.5 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน  

     ภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน) 
ดีมาก = (1.5) 

การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอ เหมาะสมทั้ง 3 ดาน 

ดี = (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรงุ = (0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 

3.6 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน 

     ภาษาอังกฤษ  

     (2 คะแนน) 
ดีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจ

และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ 

ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพและ

ดานวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ไดถูกตองทั้ง 4 ดาน 
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ดี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง

ผลงานสิง่ประดิษฐฯเพือ่ใหเกดิความเขาใจ

และเห็นจรงิในดานแนวความคิด 

การประดิษฐ ดานประโยชนใชสอย 

ดานประสทิธิภาพและดานวิธีการทํางาน

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯไดถูกตอง 3 ดาน 

พอใช = (1)  

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง

ผลงานสิง่ประดิษฐฯเพื่อใหเกิดความเขาใจ

และเห็นจริงในดานแนวความคิด 

การประดิษฐดานประโยชนใชสอย  

ดานประสิทธิภาพและดานวิธีการทํางาน

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯไดถูกตอง 2 ดาน 

ปรับปรงุ = (0)  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือ

ทดลองได 

3.7 ความสามารถในการใชสื่อ 

     และเทคโนโลยี  

     (5 คะแนน) 
ด ีมาก = (5)  

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย 

ทันสมยั นาสนใจ ครอบคลมุเน้ือหา ครบถวน

สมบูรณ ตามเวลาที่กําหนด 

ดี = (4)  

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย 

ทันสมยั นาสนใจ ไมครบถวนสมบูรณ 

พอใช = (3)  
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย 

ปรับปรงุ = )2(  
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

 

 

 

 

 

 

 /4. ความเหมาะสม... 
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4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

   4.1 เทคนิคการออกแบบและระบบ 

        การทํางาน (10 คะแนน) 

 

ดีมาก = (10)  
การออกแบบและระบบการทํางาน

อัตโนมัติไดถูกตองตามหลกัวิชาการ  

ดี = (8)  
การออกแบบและระบบการทํางาน

กึ่งอัตโนมัติไดถูกตองตามหลักวิชาการ  

พอใช = (6)  
การออกแบบและระบบการทํางานแบบ

อื่น ๆ ไดถูกตองตามหลกัวิชาการ  

ปรับปรงุ = (4) 
การออกแบบและระบบการทํางาน 

ไมเปนไปตามหลักวิชาการ  

   4.2 รูปแบบความเหมาะสม  

         (4 คะแนน) 
ดีมาก = (4)  

รูปราง ขนาด นํ้าหนัก เหมาะสมกับ

ลักษณะของผลงานครบทั้ง 3 ดาน 

ดี = (3)  
รูปราง ขนาด นํ้าหนัก เหมาะสมกับ

ลักษณะของผลงานเหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (2)  
รูปราง ขนาด นํ้าหนัก เหมาะสมกับ

ลักษณะของผลงานเหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรงุ = (1) 
รูปราง ขนาด นํ้าหนักไมเหมาะสมกบั

ลักษณะของผลงาน  

   4.3 ความปลอดภัย 

         (4 คะแนน) 
ดีมาก = (4) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบ

ปองกันอันตรายตอผลงานสิง่ประดิษฐฯ 

และผูใชงาน 

ดี = (3) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบ

ปองกันอันตรายตอผลงานสิง่ประดิษฐฯ 

และผูใชงาน แตตองแกไขเพิม่เติม 

 

 

 

 

 

 

/จุดใหคะแนน... 
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พอใช = (2) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบ

ปองกันอันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และ

ผูใชงานอยางใดอยางหน่ึงแตไมสมบูรณ 

ปรับปรงุ = (1) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

ไมมีความปลอดภัยในการใชงานและ 

ไมมีระบบปองกันอันตรายตอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 

   4.4 ผลกระทบตอธรรมชาติ  

        และสิ่งแวดลอม 

        (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2)  ไมมีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดี = (1.5) มีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอย 

พอใช = (1) 
มีผลกระทบตอธรรมชาติและสิง่แวดลอม

ปานกลาง 

ปรับปรุง = (0.5) มีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาก 

5. การเลือกใชวัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 10 คะแนน) 
   5.1 วัสดุเหมาะสมกบัผลงาน 

        สิ่งประดิษฐ  

        (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย

กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ ครบทั้ง 3 ดาน 

ดี = (4) 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย

กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพียง 2 ดาน 

พอใช = (3) 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย

กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพียง 1 ดาน 

ปรับปรงุ = (2) ใชวัสดุไมเหมาะสมไมประหยัดไมปลอดภัย 

   5.2 คุณภาพของวัสดุ (5 คะแนน) 
ดีมาก = (5)  

คุณภาพของวัสดุที่ใช มีความคงทนแข็งแรง

เหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ดี = (4) 

คุณภาพของวัสดุที่ใช มีความคงทน

แข็งแรงสงูเกินความจําเปนกบัผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ 

พอใช = (3) 
คุณภาพของวัสดุที่ใชมีความคงทนแข็งแรง

นอยกวาที่ควรจะใชกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ปรับปรงุ = (2) 
คุณภาพของวัสดุมีความคงทนแข็งแรง 

ไมเหมาะสมกับผลงานสิง่ประดิษฐฯ 

 

/6. คุณคาของ... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564  
ประเภทที่ 2 ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ (18) 

 

6. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 20 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
    6.1 ประโยชนการใชงาน 

         (5 คะแนน) 

 

 

 

ดีมาก = (5)  

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงให

เห็นถึงประโยชนตอการใชงานไดจริงตาม

วัตถุประสงคทุกประการ และมีหลักฐาน

การนําไปใชงาน ไดแก เอกสารรบัรอง 

และภาพประกอบ 

ดี = (4) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงให

เห็นถึงประโยชนตอการใชงานไดจริงตาม

วัตถุประสงคทุกประการ 

พอใช = (3) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ มีขอมลูและแสดงให

เหน็ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริงแตไม

ครบถวนตามวัตถุประสงคทุกประการ 

ปรับปรงุ = (2)  
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็น

ถึงประโยชนตอการใชงานไดเล็กนอย 

    6.2 ประสิทธิภาพการทํางาน  

          (10 คะแนน) 

 

 

ดีมาก = (10) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ทํางานแบบอัตโนมัติ

ไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพครบ

ตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ  

ดี = (8) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานแบบกึง่อัตโนมัติ

ไดอยางตอเน่ืองและมปีระสทิธิภาพครบ

ตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะของ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

พอใช = (6) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ทํางานแบบอื่น ๆ  

ไดตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ปรับปรงุ = (4) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ทํางานไดไมสมบรูณ

ตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ 

 

 

 

/6.3 ประสทิธิผล... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564  
ประเภทที่ 2 ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ (19) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
    6.3 ประสิทธิผลตอการลงทุนและแกไข 

          ปญหาความยากจน  

           (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5) 

เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่สามารถ

กอใหเกิดความคุมคาตอการลงทุนและ

ชวยแกไขปญหาความยากจนในระดับสูง 

ดี = (4) 

เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สามารถกอใหเกิด

ความคุมคาตอการลงทุนในและชวยแกไข

ปญหาความยากจนระดับปานกลาง 

พอใช = (3) 

เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯที่สามารถ

กอใหเกิดความคุมคาตอการลงทุนในและ

ชวยแกไขปญหาความยากจนระดับนอย 

ปรับปรงุ = (2) 

เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯที่สามารถ

กอใหเกิดความคุมคาตอการลงทุนในและ

ชวยแกไขปญหาความยากจนระดับนอย

ที่สุด 

 

หมายเหตุ: หากคะแนนรวมของผลงานมีคะแนนเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนดานคุณคาวามีผลคะแนน

ตางกันหรือไม โดยพิจารณาตามลําดับจุดใหคะแนนที่มากไปหานอย  

10. แนวทางการปฏิบัติ ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการดําเนินโครงการประเมินสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน” ประจําปการศึกษา 2564  
 

 

 

 

(นายภูวดล  มิ่งขวัญ) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรรีัมย 

ประธานคณะกรรมการขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานฯ 

ประจําปการศึกษา 2564 

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 

 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (1) 

 

ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน 

การประเมินสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน” 

 ประจําปการศกึษา 2564 

แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

………………………………………………………………………………………… 

 

ประเภทท ี่ 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย 

1. คําจํากัดความ   

 อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานแลวเปนประโยชนและไมเปนโทษตอรางกาย 

 ผลิตภัณฑอาหารไทย หมายถึง อาหารสําเร็จรูป หรือ กึ่งสําเร็จรูปพรอมบรรจุภัณฑที่ คิดคน 

หรือพัฒนาข้ึนใหม จากวัตถุดิบในทองถ่ิน โดยกรรมวิธีการแปรรูปตาง ๆ ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ิน 

กับเทคโนโลยีปจจุบัน สามารถแสดงข้ันตอนการคิดคนหรือพัฒนา สวนประกอบ คุณคาทางโภชนาการ 

วิธีการบริโภค และขอมูลอื่น ๆ ไดอยางชัดเจน ตรงตามกลุมเปาหมาย มีความปลอดภัยตอผูบริโภค เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และสามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชยเพื่อแกปญหาความยากจน โดยเปนผลงานที่เกิดจากการบูรณาการ 

การจัดการเรียนการสอน 

 ผลิตภัณฑอาหารไทยสําเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑอาหารไทยพรอม 

บรรจุภัณฑที่ทําข้ึนเรียบรอยพรอมรับประทาน 

 ผลิตภัณฑอาหารไทยก่ึงสําเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑอาหารไทยพรอม 

บรรจุภัณฑที่ทําข้ึนเรียบรอยแตไมพรอมรับประทานตองนําไปปรุง หรือ ผานกรรมวิธีอยางใดอยางหน่ึง 

จึงจะรับประทานได 

2. เจตนารมณ  

 เพื่อใหเกิดผลงานสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย พรอมบรรจุภัณฑของนักเรียน นักศึกษา 

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ไดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ซึ่งสามารถนําไปสูการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชยและ/หรืออุตสาหกรรม ใหกับผลผลิตในชุมชน 

ทองถ่ิน กอใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมใหดีข้ึน  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเนนของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 3.2 เพื่อแกปญหาความยากจน ของประชาชนในชาติ 

/3.3 เพื่อสงเสริม... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (2) 

 

3.3 เพื่อสงเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรู และทักษะในการประดิษฐ

คิดคนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารไทย  

 3.4 เพื่อสรางความรวมมือกับชุมชน ทองถ่ิน ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารไทย 

3.5 เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา 

 3.6 เพื่อนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนากระบวนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

อาหารไทยสูเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 

 3.7 เพื่อสนับสนุนการสรางผลิตภัณฑสถานศึกษาสูการสรางงาน สรางอาชีพ ชวยเพิ่มมูลคาของผลผลิต

ในชุมชน ทองถ่ิน  

 3.8 เพื่อสนับสนุนการนําไปย่ืนขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได 

4. ขอกําหนดท่ัวไป 

 4.1 เปนผลงานสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทยที่คิดคนข้ึนใหมหรือพัฒนาใหดีข้ึนจากเดิม 

ดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยนักเรียนนักศึกษาเปนผูประดิษฐ มีความปลอดภัย ตรงตามกลุม

ผูบริโภค สามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชยและหรืออุตสาหกรรม และตองไมเคยผานการประกวดสิ่งประดิษฐ 

ของคนรุนใหมระดับชาติมากอน หรือนําผลงานสิ่งประดิษฐเดิมท่ีเคยไดรับรางวัลมาสงเขาประเมินใหม 

โดยเปลี่ยนประเภท 

 4.2 เปนผลงานสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทยที่มีกระบวนการผลิตตามรูปแบบการวิจัยดาน

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไทย 

 4.3 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินประเภทที่ 3 ตองไมซ้ํากับผลงานสิ่งประดิษฐฯ

ประเภทอื่น ๆ จากสถานศึกษาเดียวกัน เชน รูปราง สูตรอาหาร คุณลักษณะและกระบวนการผลิต ฯลฯ  

 4.4 มีเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ จํานวน 2 เลม โดยรูปเลมเอกสารตอง

ประกอบไปดวยหัวขอตาง ๆ อยูในเลมเดียวกัน และจัดเรียงตามลําดับดังน้ี 

4.4.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2)  

4.4.2 รายงานการว ิจ ัย (แบบ ว-สอศ-3)  

4.4.3 ภาคผนวก ประกอบดวย   

1) ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารจากหนวยงานที่เช่ือถือไดและเกณฑมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑที่เทียบเคียงครบทุกรายการ 

2) แผนการตลาด ประกอบดวย ตนทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ ราคาขายผลิตภัณฑ 

พรอมบรรจุภัณฑ ประมาณการรายรับรายจายจากการขาย กลุมลูกคาเปาหมายและการสงเสริมการตลาด 

ตามหลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 3 ขอ 5 การใชประโยชนเชิงพาณิชย  

3) แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เขารวมการประเมิน ใหพิมพออกจากระบบ 

Thaiinvention.net จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 

4) ค ูม ือการบริโภคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

/5) หลักฐาน... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (3) 

 

5) หลักฐานการจําหนายผลิตภัณฑ ประกอบดวย บันทึกรายรับรายจาย หลักฐานการสั่งซื้อ

หลักฐานการจําหนาย และสถานที่จําหนาย  

6) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)  

หมายเหตุ : กรณีเอกสารไมอยูภายในเลมเดียวกัน คณะกรรมการจะไมพิจารณาตรวจใหคะแนน  

4.5 แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เขารวมการประเมินใหเปนไปตามแบบที่สํานักวิจัย 

และพัฒนาการอาชีวศึกษากําหนด จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ  ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน 

จํานวน 1 แผน) 

4.6 ผูจัดทําสิ่งประดิษฐจะตองเปนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. หรือระดับ ปวส. ในรูปแบบ

การศึกษาในระบบปกติ ทวิศึกษา ทวิภาคี หรือเทียบโอน ซึ่งกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนไมเกิน 10 คน และครูท่ีปรึกษาไมเกิน 5 คน 

5. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดทัว่ไป

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทที่ 3 ท ุกประการ จ ึงจะเขารวมการประเมินได   

 5.2 ผลงานสิ่ งประดิษฐฯ ที่สงเขาประเมินตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน 

(Thaiinvention.net) กอนวันประเมินฯ ตามวันและเวลาที่กําหนดจึงจะมีสิทธ์ิเขารวมการประเมิน โดยใหนําสง

เอกสารแบบคุณลักษณะที่พิมพออกจากระบบ กอนวันที่เขารับการประเมินตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

 5.3 การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขารวมการประเมินสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทาน้ัน และตองแจงลวงหนากอนการประเมินไมนอยกวา 7 วัน 

สวนการประเมินในระดับภาคและระดับชาติ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

 5.4 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมิน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลยีนแบบ

หรือสงประเมินมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธ์ิการเขาประเมิน 

 5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงประเมินและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังวามีการ

ลอกเลียนแบบผลงาน หรือสงประเมินมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัลและเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปข้ึนมาแทน 

 5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่มีการซื้อขายในทองตลาดแลวนํามาปรับปรุง หรือ ดัดแปลงเพียงเล็กนอย 

เพื่อสงเขาประเมินจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

 5.7 กรณีที่เปนการนําสินคา หรือ ผลิตภัณฑที่มีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดงใหเห็นวา 

ไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตร

หรือสิทธิบัตรของผูอื่น 

 5.8 กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูช้ีขาด 

 5.9 กรณีคะแนนรวมผลการตัดสินของผลงานเทากัน จะพิจารณาจากความแตกตางของคะแนนที่ได

เรียงลําดับจากจุดใหคะแนนที่มีคามากไปหานอย 

 

/5.10 กรณีคะแนน... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (4) 

 

 5.10 ผูเขารับการประเมินตองนําเสนอข้ันตอนการทํางานของสิ่งประดิษฐในรูปแบบวิดีโอ มีความยาว 

ไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอข้ึน Google Drive พรอมสง Link Url กอนเขารับการประเมินและนําเสนอ

แบบออนไลน พรอมตอบคําถามของคณะกรรมการ ในเวลาไมเกิน 10 นาที หรือตามการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการ 

6. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส ิ่งประด ิษฐ ของคนรุนใหม 

 ใหจัดสงเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัยในวันลงทะเบียน

ตามกําหนดเวลาที่คณะกรรมการกําหนด จํานวน 2 เล ม ภายในเล มประกอบด วย 

สวนท่ี 1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ.-2) 

สวนท่ี 2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ.-3) บทที่ 1 - บทที่ 5 ไมเกิน 20 หนา โดยไมรวม ปก 

บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บรรณานุกรม และภาคผนวกของงานวิจัย (หากเกินจํานวน 20 หนา 

คณะกรรมการจะไมพิจารณาใหคะแนนรายงานการวิจัย)  

สวนท่ี 3 ภาคผนวก ประกอบดวย 

1) ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารจากหนวยงานที่เช่ือถือได และเกณฑมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑที่เทียบเคียงครบทุกรายการ 

2) แผนการตลาด ประกอบดวย ตนทุนการผลิตรวมบรรจภัุณฑ ราคาขายผลิตภัณฑพรอมบรรจภัุณฑ 

ประมาณการรายรบัรายจายจากการขาย กลุมลูกคาเปาหมายและการสงเสริมการตลาดตามหลกัเกณฑการพิจารณา

ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 3 ขอ 5 การใชประโยชนเชิงพาณิชย  

3) แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เขารวมการประเมินใหพิมพออกจากระบบ Thaiinvention.net 

จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 

4) คูมือการบริโภคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

5) หลักฐานการจําหนายผลิตภัณฑ ประกอบดวย บันทึกรายรับรายจาย หลักฐานการสั่งซื้อ

หลักฐานการจําหนาย และสถานที่จําหนาย 

6)  เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน เอกสารขอจดอนุสิทธิบัตรหรือเอกสารการขอเลขสารบบอาหาร (อ.ย.) 

สวนท่ี  4  

 1) อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ -2 , แบบ ว-สอศ -3 และภาคผนวก เขาในระบบ 

Thaiinvention.net  

 2) วิดีโอสาธิตการทํางานของสิ่งประดิษฐฯ ความยาวไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอข้ึน 

Google Drive พรอมสง Link Url 

7.  การพิมพแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 

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

  

/8. หลักเกณฑ... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (5) 

 
 

8. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย 
 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ระดับคะแนน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ 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  (9 คะแนน) 

          1.2.1 การเขียนบทนํา  (2 คะแนน)  2 1.5 1 0.5 

          1.2.2 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  (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 อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวกเขาในระบบ     

         Thaiinvention.net  (2 คะแนน) 

         ความครบถวนสมบูรณของไฟล PDF ประกอบดวย  

         แบบ ว-สอศ-2 แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก 
2 - - 0 

    1.4 คูมือการบริโภค  (2 คะแนน) 

          1.4.1 ความถูกตองครบถวนของขอมูลในคูมือการบริโภค 

                  ภาษาไทย 
1 0.5 - 0 

          1.4.2 ความถูกตองครบถวนของขอมูลในคูมือการบริโภค 

                  ภาษาอังกฤษ 
1 0.5 - 0 

2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 40 คะแนน) 

    2.1 ประดิษฐ หรือ พัฒนาข้ึนใหม  (5 คะแนน)  5 4 3 2 

    2.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    2.3 การเลือกใชวัตถุดิบในทองถ่ิน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    2.4 ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    2.5 ความนาสนใจของผลติภัณฑ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    2.6 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ  (5 คะแนน) 5 4 3 0 

    2.7 การใชภูมิปญญาทองถ่ิน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    2.8 ความรวมมือกบัชุมชน ทองถ่ิน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

 

 

/3. บรรจุภัณฑ... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (6) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประด ิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

3. บรรจุภัณฑ  (รวม 20 คะแนน ) 

    3.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

    3.2 การเลือกใชวัสดุ  (4 คะแนน ) 4 3 2 1 

    3.3 บรรจุภัณฑเหมาะสมกบัผลิตภัณฑ  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

    3.4 รายละเอียดขอมลูผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

    3.5 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

4. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 15 คะแนน) 

    4.1 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

    4.2 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาษาไทย  (1 คะแนน) 1 0.5 - 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 

    4.6 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

    4.7 ความสามารถในการใชสื่อและเทคโนโลยี  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

5. การใชประโยชนเชิงพาณิชย  (รวม 10 คะแนน) 

    5.1 ตนทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

    5.2 ราคาขายของผลิตภัณฑ พรอมบรรจุภัณฑ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

    5.3 ประมาณการรายรับรายจายจากการขาย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

    5.4 กลุมลูกคาเปาหมาย และการสงเสริมการตลาด  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

    5.5 หลักฐานการจําหนายผลิตภัณฑฯ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

รวม 100  คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/9.  ขอพิจารณา... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (7) 

 

9. ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย 

 

/1.2.2 แนวคิด... 

  

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประด ิษฐฯ และคูม ือการบริโภค  (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

     1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย   

           สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

           ตามแบบ ว-สอศ-2    

          ความชัดเจนถูกตองของ           

          ขอมูล/รายละเอียด 

           (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

 ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจยัสิง่ประดิษฐฯ ทัง้ 26 ขอ มีความสมบูรณ

ครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ การพมิพ 

การจัดทําปก การจัดทํารปูเลม มีความประณีตถูกตอง 

ตามรปูแบบใชเปนเอกสาร อางองิได 

ดี = (1.5) 

 ขอมูลและรายละเอยีดที่กาํหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ทั้ง 26 ขอ มีความสมบรูณ

ครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ การพมิพ 

การจัดทําปก การจัดทาํรปูเลม ถูกตองตามรปูแบบใช

เปนเอกสาร อางองิได แตไมมีความประณีต  

พอใช = (1) 

 

 ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ทั้ง 26 ขอ ครบถวนทั้งใน

ดานเน้ือหาภาพ ประกอบ การพิมพ การจัดทําปก 

การจัดทํารูปเลมแตสวนใหญไมถูกตองตามรูปแบบ

และไมประณีตไมเหมาะสมใชเปนเอกสารอางอิง 

ปรับปรุง = (0)  ไมมีแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ  

     1.2 รายงานการว ิจ ัยตามแบบ            

           ว-สอศ-3  (9 คะแนน) 

                                         

           1.2.1 การเขียนบทนํา   

1                   (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

 บทนําแสดงที่มาหรือปญหา วัตถุประสงค ขอบเขต 

ประโยชนของสิง่ประดิษฐผลิตภัณฑอาหารไทย  

 ไดครบ สอดคลองกับหัวขอท่ีกําหนดชัดเจน 

ดี = (1.5) 

 บทนําแสดงที่มาหรือปญหา วัตถุประสงค ขอบเขต 

ประโยชนของสิง่ประดิษฐผลิตภัณฑอาหารไทย 

 ไดครบ สอดคลองกับหัวขอท่ีกําหนด แตไมชัดเจน 

พอใช = (1)  

 บทนําแสดงที่มาหรือปญหา วัตถุประสงค ขอบเขต 

ประโยชนของสิง่ประดิษฐผลิตภัณฑอาหารไทย 

 ไดครบ แตไมสอดคลองกับหัวขอท่ีกําหนด 

ปรับปรุง = (0.5) 

 บทนําแสดงที่มาหรือปญหา วัตถุประสงค ขอบเขต 

ประโยชนของสิง่ประดิษฐผลิตภัณฑอาหารไทย 

 ไมครบหัวขอท่ีกําหนด 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (8) 

 

 

 

/1.2.5 สรุป อภิปราย... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

          1.2.2 แนวคิด ทฤษฎี และ  

                 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

                 (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) 

แนวคิด ทฤษฎี ที่นําเสนอเกี่ยวของกับสิง่ประดิษฐ 

ครอบคลุมเน้ือหา มีรายละเอียดสําคัญ และมงีานวิจัย 

ที่เกีย่วของสนับสนุนโดยมีแหลงอางอิงที่เช่ือถือได  

ดี = (0.5) 

แนวคิด ทฤษฎี ที่นําเสนอเกี่ยวของกับสิง่ประดิษฐ 

ครอบคลุมเน้ือหา มีรายละเอียดสําคัญ มงีานวิจยั

สนับสนุนแตไมสอดคลอง มีแหลงอางองิทีเ่ช่ือถือได 

พอใช = (0)  

แนวคิด ทฤษฎี ที่นําเสนอเกี่ยวของกับสิง่ประดิษฐ 

ครอบคลุมเน้ือหา มีรายละเอียดสําคัญ มีแหลงอางองิ 

ที่เช่ือถือได แตไมมงีานวิจัยสนับสนุน 

ปรับปรุง = (0) 
แนวคิด ทฤษฎี ที่นําเสนอไมเกีย่วของกบัสิง่ประดิษฐ

แตมีแหลงอางอิงที่เช่ือถือได และไมมงีานวิจัยสนับสนุน 

          1.2.3 วิธีดําเนินการวิจัย 

        (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

ดําเนินการวิจัยครบ 4 ประการ   

1)  ตรงตามวัตถุประสงค  

2)  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไทยถูกตอง 

3)  ใชอุปกรณเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ ถูกตอง  

4)  วิธีการเก็บขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห 

     ขอมูลถูกตอง 

ดี = (1.5) ดําเนินการวิจัยเพียง 3 ประการ   

พอใช = (1)  ดําเนินการวิจัยเพียง 2 ประการ   

ปรับปรุง = (0.5) ดําเนินการวิจัยเพียง 1 ประการ   

          1.2.4 ผลการวิจัย   

                      (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2)  

 ผลการวิจัยที่นําเสนอมีความถูกตองเหมาะสม 

 ครบ 3 ประการ   

 1) นําเสนอครบถวนตามวัตถุประสงค   

 2) ผลการวิจัยถูกตองและครบถวนตามระเบียบวิธีวิจัย   

3) รูปแบบการนําเสนอเหมาะสมกับลักษณะขอมูล 

ดี = (1.5)  
 ผลการวิจัยที่นําเสนอมีความถูกตองเหมาะสม 

เพียง 2 ประการ 

พอใช = (1)  
 ผลการวิจัยที่นําเสนอมีความถูกตองเหมาะสม 

เพียง 1 ประการ   

ปรับปรุง = (0.5) ผลการวิจัยที่นําเสนอสวนใหญไมถูกตอง ไมเหมาะสม 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (9) 

 

 

/2. ขอกําหนด... 

  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

          1.2.5 สรุป อภิปรายผล 

                และขอเสนอแนะ 

                (2 คะแนน) 
ด ีมาก = (2)  

สรุปผลครบ 3 ประการ   

1) สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ตรงประเด็น  

2) อภิปรายผลอยางมีเหตุผลโดยมีแนวคิดทฤษฎี 

    และงานวิจัยที่เกี่ยวของสนับสนุน 

3) มีขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน  

    หรือการพัฒนาตอยอด 

ดี = (1.5)  สรปุผลเพยีง 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช = (1)  สรปุผลเพยีง 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (0.5) สรปุผลไมสอดคลองทั้ง 3 ประการ  

     1.3 อัปโหลดไฟล PDF       

     ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2,  

     แบบ ว-สอศ-3 และ  

     ภาคผนวก เขาในระบบ        

     Thaiinvention.net 

     (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 
ไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 

และภาคผนวก ที่อัปโหลดครบถวน และมีขอมูลถูกตอง 

ปรับปรุง = (0) 

ไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 

และภาคผนวก ทีอ่ัปโหลดมีขอมลูไมถูกตอง อปัโหลด

ไฟลไมครบถวน หรือไมไดอัปโหลดไฟล 

     1.4 คูมือการบริโภค/  

           ความชัดเจนถูกตองของ 

           ขอมูล/รายละเอียด   

           (2 คะแนน) 

 

           1.4.1 คูมือการบริโภค            

                   ภาษาไทย 

                   (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) 

แสดงรายละเอียดครบทุกรายการ 

1) ช่ือผลิตภัณฑ รายละเอียดของสวนผสม 

2) วิธีการเตรียมเพื่อบริโภค 3) วิธีการเก็บรักษา  

4) วัน เดือน ป ที่ผลิต หรือ หมดอายุ  

5) ราคา 6) ที่อยูของผูผลิตที่สามารถติดตอได 

ดี = (0.5) แสดงรายละเอียดไมครบรายการ 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมีคูมือการบริโภคภาษาไทย 

           1.4.2 คูมือการบริโภค 

                   ภาษาอังกฤษ 

                   (1 คะแนน) ด ีมาก = (1) 

แสดงรายละเอียดครบทุกรายการ 

1) ช่ือผลิตภัณฑ รายละเอียดของสวนผสม 

2) วิธีการเตรียมเพื่อบริโภค 3) วิธีการเก็บรักษา  

4) วัน เดือน ป ที่ผลิต หรือ หมดอายุ  

5) ราคา 6) ที่อยูของผูผลิตที่สามารถติดตอได 

ดี = (0.5) แสดงรายละเอียดไมครบรายการ 

ปรับปรุง = (0) ไมมคูีมือการบริโภคภาษอังกฤษ 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (10) 

 

 

/2.4 ข้ันตอนการ... 

  

2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 40 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

     2.1 ประดิษฐหรือพัฒนาข้ึนใหม 

          (5 คะแนน) ด ีมาก = (5)  

ผลิตภัณฑอาหารไทยทีม่าจากการประยุกตใช 

ความรูและพฒันาทั้ง 1) สวนผสม 2) วิธีการ และ 

3) รูปแบบของผลิตภัณฑ 

ดี = (4)  
เปนผลิตภัณฑอาหารไทยที่ไดจากการคิดคน 

และพัฒนา 2 ใน 3 ประการ 

พอใช = (3)  
เปนผลิตภัณฑอาหารไทยที่ไดจากการคิดคน 

และพัฒนา 1 ใน 3 ประการ 

ปรับปรุง = (2) 
เปนผลิตภัณฑอาหารไทยใหมที่ไมมีการคิดคน 

หรือพัฒนาข้ึนใหม 

     2.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค  

          (5 คะแนน) 
ด ีมาก = (5)  

ผลติภัณฑอาหารไทยแปลกใหม มีประโยชน 

ตอการสงเสรมิสขุภาพหรอืปองกันโรค มเีอกลักษณ

เฉพาะตัวสอดคลองกบัครัวไทยสูครัวโลก ทั้งวิธีการ

ผลติและผลิตภัณฑอาหารไทย 

ดี = (4)  
ผลิตภัณฑอาหารไทยแปลกใหม ดานวิธีการผลิต 

หรือผลิตภัณฑอาหารไทยอยางใดอยางหน่ึง 

พอใช = (3)  
ประยุกตใชความรูในการประดิษฐผลิตภัณฑ 

อาหารไทยไดแตกตางจากเดิมเล็กนอย  

ปรับปรุง = (2) วิธีการผลิตและผลิตภัณฑอาหารไทยไมแปลกใหม 

     2.3 การเลือกใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

          (5 คะแนน) ดีมาก = (5)  

เลือกใชวัตถุดิบทองถ่ินในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

อาหารไทยได 1) เหมาะสม  2) ประหยัด   

และ 3) ปลอดภัย  ครบท้ัง 3 ดาน 

ดี = (4)  

เลอืกใชวัตถุดิบทองถ่ินในการพฒันาผลิตภัณฑ 

อาหารไทยได 1) เหมาะสม 2) ประหยัด และ 

3) ปลอดภัย เพียง 2 ดาน 

พอใช = (3)  

เลอืกใชวัตถุดิบทองถ่ินในการพฒันาผลิตภัณฑ 

อาหารไทยได  1) เหมาะสม 2) ประหยัด และ 

3) ปลอดภัย เพียง 1 ดาน 

ปรับปรุง = (2)  
เลือกใชวัตถุดิบทองถ่ินในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

อาหารไทยไมเหมาะสม ไมประหยัด ไมปลอดภัย 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (11) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

     2.4 ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ 

          (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  

ข้ันตอนการพัฒนาครบ 3 ประการ คือ 

1) ถูกตองตามหลักวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารไทย   

2) สอดคลอง ครบถวน ตามวัตถุประสงค  

3) วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมลู

ครบถวนตามวัตถุประสงค   

ดี = (4) ข้ันตอนการพัฒนามี 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช = (3)  ข้ันตอนการพัฒนามี 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (2)  ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑไมครบถวนสมบูรณ  

     2.5 ความนาสนใจของ       

          ผลิตภัณฑ  

          (5 คะแนน) 
ดีมาก = (5)  

 มคุีณลักษณะ 3 ประการ คือ 

 1)  ดึงดูดความสนใจ 

 2)  มีคุณสมบัติเปนที่ยอมรับของผูบริโภคในดาน   

     ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส  

 3)  มีประโยชนทางโภชนาการตรงตอกลุมลูกคา    

     เปาหมายทางการตลาด  

ดี = (4)  มคุีณลักษณะ 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช = (3)  มีคุณลักษณะ 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (2)  เปนผลิตภัณฑที่ดึงดูดความสนใจแตขาดคุณสมบัติอ่ืน 

     2.6 ความปลอดภัยของ 

           ผลิตภัณฑ 

           (5 คะแนน) 
ดมีาก = (5)  

มีเครื่องหมาย อย. (เลขสารบบอาหาร) หรือ 

มีผลวิเคราะหครบตามเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑ

หรือผลิตภัณฑที่เทียบเคียงครบทุกรายการ มีเอกสาร

รับรองผลการตรวจวิเคราะหที่ประทับตราของ

หนวยงาน มีเอกสารมาตรฐานของผลิตภัณฑหรือ

ผลิตภัณฑที่เทียบเคียง 

ดี = (4)  

มีผลวิเคราะหตามเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑหรือ

ผลิตภัณฑที่เทียบเคียงไมครบทุกรายการ/มีเอกสาร

รับรองผลการตรวจวิเคราะหที่ประทับตราของ

หนวยงาน/ไมมีแสดงเอกสารมาตรฐานของผลติภัณฑ

หรือผลิตภัณฑที่เทียบเคียง  

 

 

 

/จุดใหคะแนน… 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (12) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

 

พอใช = (3)  

 มีผลวิเคราะหตามเกณฑมาตรฐานของผลติภัณฑ 

 หรือผลิตภัณฑท่ีเทียบเคียงไมครบทุกรายการมีเอกสาร

รับรองผลการตรวจวิเคราะหท่ีประทับตรา 

 ของหนวยงาน/แตรายการไมครบถวน ไมแสดงเอกสาร

มาตรฐานตามผลติภณัฑหรือผลติภัณฑเทียบเคยีง 

ปรับปรุง = (0) 
 ไมมีผลการวิเคราะหและไมมีเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑ

หรือผลิตภัณฑเทียบเคียง 

     2.7 การใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

          และเทคโนโลยีการผลิต 

          (5 คะแนน) 
ดีมาก = (5)  

 มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 

 1) องคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น 

 2) ผูเชี่ยวชาญในชุมชน ทองถิ่น 

 3) เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม 

ดี = (4)  มีคุณลักษณะ 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช = (3)  มีคุณลักษณะ 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (2) ไมมีคุณลักษณะท้ัง 3 ประการ 

     2.8 ความรวมมือกับชุมชน   

          ทองถ่ิน 

           (5 คะแนน) ดีมาก = (5)  

ชุมชน ทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารไทย 3 ประการ คือ  

 1) รวมคิดหรือใหคําแนะนํา 

 2) รวมทําหรือสนับสนุน 

3) รวมสงเสริมการตลาด 

ดี = (4)   มีคุณลักษณะ 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช = (3)   มีคุณลักษณะ 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (2)  ไมมีคุณลักษณะ ทั้ง 3 ประการ 

 3. บรรจุภัณฑ (รวม 20 คะแนน) 

     3.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ 

          (4 คะแนน) 

ด ีมาก = (4)  

 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 

ครบ 4 ประการ       

 1) ออกแบบตรงกับวัตถุประสงคในการใชงาน 

 2) มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ 

 3) สื่อใหรูถึงชนิดของผลิตภัณฑ 

 4) สะดวกตอการนําไปใช  

ดี = (3)  
 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 

 มีเพียง 3 ประการ จาก 4 ประการ    
 

 

/จุดใหคะแนน… 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (13) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

 
พอใช  = (2)  

 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 

มีเพียง 2 ประการ จาก 4 ประการ    

ปร ับปร ุง = (1)  
 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 

มีเพียง 1 ประการ จาก 4 ประการ    

     3.2 การเลือกใชวัสดุ  

          (4 คะแนน) 
ด ีมาก = (4)  

เลอืกใชวัสดุเหมาะสมกบัชนิดของผลติภัณฑ/ใชวัสดุ

ในทองถ่ินและประหยัด 

ดี = (3)  
เลอืกใชวัสดุเหมาะสมกบัชนิดของผลติภัณฑ/ใชวัสดุ

ในทองถ่ิน แตไมประหยัด 

พอใช  = (2)  
เลอืกใชวัสดุเหมาะสมกบัชนิดของผลติภัณฑ/ไมใช

วัสดุในทองถ่ินและไมประหยัด 

ปร ับปร ุง = (1)  
เลอืกใชวัสดุไมเหมาะสมกบัชนิดของผลิตภัณฑ/ไมใช

วัสดุในทองถ่ินและไมประหยัด 

     3.3 บรรจุภัณฑเหมาะสม 

           กับผลิตภัณฑ  (4 คะแนน) 
ด ีมาก = (4)  

บรรจุภัณฑมีลักษณะครบ 3 ประการ คือ 

1) มีรูปทรงสวยงาม    

2) มีความคงทน 

3) มีขนาด และนํ้าหนักที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

ด ี = (3)  บรรจุภัณฑมีลักษณะเพียง 2 ประการ จาก 3 ประการ  

พอใช = (2)  บรรจุภัณฑมลีักษณะเพียง 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปร ับปร ุง = (1)  
บรรจุภัณฑ มีรปูทรง ความคงทน ขนาด  

และนํ้าหนักไมเหมาะสมกบัผลิตภัณฑ 

     3.4 รายละเอียดขอมลูผลติภัณฑ    

           และบรรจุภัณฑ 

           (4 คะแนน ) ด ีมาก = (4)  

มีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑที่จําเปนแสดงไวที่

บรรจุภัณฑ ไดแก ช่ือผลิตภัณฑ ผูผลิต สถานที่ผลิต 

วัน เดือน ป ที่ผลิต และ/หรือ หมดอายุ นํ้าหนัก หรอื

ปริมาตร สวนประกอบ ที่สําคัญโดยประมาณ และ

ราคาขาย ครบถวน 

ดี = (3)  

มีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑที่จําเปนแสดงไวที่

บรรจุภัณฑ ไดแก ช่ือผลิตภัณฑ ผูผลิตสถานที่ผลิต 

วัน เดือน ป ที่ผลิต และ/หรือ หมดอายุ นํ้าหนัก 

หรือปริมาตร สวนประกอบ ที่สําคัญโดยประมาณและ

ราคาขาย ไมครบถวน และไมถูกตอง 1-3 รายการ 

 

 

/จุดใหคะแนน... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (14) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

 

พอใช = (2)  

มีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑทีจ่ําเปนแสดงไวที่ 

บรรจุภัณฑ ไดแก ช่ือผลิตภัณฑ ผูผลิตสถานที่ผลิต  

วัน เดือน ป ที่ผลิตและ/หรือ หมดอายุ นํ้าหนัก 

หรือปริมาตร สวนประกอบทีส่ําคัญโดยประมาณและ 

ราคาขาย ไมครบถวนและไมถูกตองมากกวา 3 รายการ 

ปรับปรุง = (1) 
ไมมีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑอาหารไทย 

ที่จําเปนแสดงไวที่บรรจุภัณฑ 

     3.5 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ 

           (4 คะแนน) 

ด ีมาก = (4)  

บรรจุภัณฑมีลักษณะครบ 4 ประการ 

1) มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 

2) ใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3) คุมครองปองกันตัวผลิตภัณฑไมใหแตกหกัเสียหาย 

4) ชวยปองการการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ 

ดี = (3)  บรรจุภัณฑมลีักษณะ 3 ประการ จาก 4 ประการ 

พอใช = (2)  บรรจุภัณฑมีลักษณะ 2 ประการ จาก 4 ประการ 

ปรับปรุง = (1) บรรจุภัณฑมีลักษณะ 1 ประการ จาก 4 ประการ 

4. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 15 คะแนน) 

     4.1 การนําเสนอผลงานและ 

           การสาธ ิตภาษาไทย  

           (2 คะแนน) 
ด ีมาก = (2) 

มีความพรอมครบ 3 ประการ คือ 

1) มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 

2) ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย 

    สาธิต ทดลอง โดยใชของจรงิหรือสื่อประกอบ 

3) มีเอกสารในการเผยแพรผลงานภาษาไทยอยาง  

    ครบถวน และเหมาะสม  

ดี = (1.5) มีความพรอมครบ 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช  = (1)  มีความพรอมครบ 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (0.5)  ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 

     4.2 บุคลิกภาพของผูนําเสนอ 

           ผลงานภาษาไทย  

           (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท ของผูนํา

เสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ด ี = (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท ของผูนํา

เสนอ ไมเหมาะสมดานใดดานหน่ึง 

ปรับปรุง = (0)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท ของผูนํา

เสนอไมเหมาะสม 

 

/4.3 ความชัดเจน... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (15) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

     4.3 ความชัดเจนในการ      
          นําเสนอผลงานภาษาไทย 

           (2 คะแนน) 
ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง  

ถูกตองทั้ง 4 ดาน คือ   

1) แนวความคิดการประดิษฐ   

2) ประโยชนใชสอย   

3) กระบวนการผลิต  

4) วิธีการบริโภค 

ดี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ถูกตอง 3 ดาน จาก 4 ดาน 

พอใช  = (1)  

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ถูกตอง 2 ดาน จาก 4 ดาน 

ปรับปรุง = (0.5)  

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ถูกตอง 1 ดาน จาก 4 ดาน 

     4.4 การนําเสนอผลงานและ 

           การสาธ ิตภาษาอังกฤษ 

           (2 คะแนน) ด ีมาก = (2) 

มีความพรอมครบ 3 ประการ คือ 

1) มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 

2) ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต    

   ทดลอง โดยใชของจริง หรือ สื่อประกอบ 

3) มีเอกสารในการเผยแพรผลงานภาษาอังกฤษอยาง

ครบถวนและเหมาะสม  

ดี = (1.5) มีความพรอม 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช  = (1)  มีความพรอม 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (0.5)  ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 

     4.5 บุคลิกภาพของผูนําเสนอ                       

           ผลงานภาษาองักฤษ   

           (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) 
การแตงกาย การใชคาํพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอ เหมาะสมทั้ง 3 ดาน 

ด ี = (0.5) 
การแตงกาย การใชคาํพูด กิริยามารยาท  

ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสมดานใดดานหน่ึง 

ปรับปรุง = (0)  
การแตงกาย การใชคาํพูด กิริยามารยาท  

ของผูนําเสนอไมเหมาะสม 

 

 

/4.6 ความชัดเจน... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (16) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

     4.6 ความชัดเจนในการนําเสนอ 

           ผลงานภาษาอังกฤษ    

           (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ถูกตองทั้ง 4 ดาน คือ    

1) แนวความคิดการประดิษฐ  

2) ประโยชนใชสอย   

3) กระบวนการผลิต  

4)  วิธีการบริโภค 

ดี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ถูกตอง 3 ดาน จาก 4 ดาน  

พอใช  = (1)  

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯเพือ่ใหเกิดความเขาใจและเห็นจรงิ 

ถูกตอง 2 ดาน จาก 4 ดาน 

ปรับปรุง = (0.5)  

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ถูกตอง 1 ดาน จาก 4 ดาน 

     4.7 ความสามารถในการใชสื่อ 

           และเทคโนโลยี 

           (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5)  

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ 

ครอบคลุมเน้ือหา ครบถวนสมบูรณ ตามเวลาที่กําหนด 

ดี = (4)  

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ 

ไมครบถวนสมบรูณ 

พอใช = (3)  
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย 

ปรับปรุง = (2) 
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ 

 

 

 

 

 

/5. การใชประโยชน... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (17) 

 

5. การใชประโยชนเชิงพาณิชย  (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

     5.1 ตนทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ     

           (2 คะแนน) ด ีมาก = (2)  

แสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ 

พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต ครบถวน

ถูกตองทุกรายการ 

ดี = (1.5)  

แสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ  

พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต  

ไมครบถวน แตถูกตองทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอใช = (1)  

แสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ 

พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต ไมครบถวน 

และไมถูกตองอยางนอย 1 รายการ 

ปรับปรุง = (0) 
ไมแสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ  

พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต  

     5.2 ราคาขายผลิตภัณฑ 

           พรอมบรรจุภัณฑ  

           (2 คะแนน) 

 

ด ีมาก = (2)  
คํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกบัตนทุนถูกตอง

และกําหนดราคาขายเหมาะสมกบักลุมเปาหมาย 

ดี = (1.5)  
คํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกบัตนทุนถูกตอง

แตกําหนดราคาขายไมเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

พอใช = (1)  คํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุนไมถูกตอง 

ปรับปรุง = (0) ไมคํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุน 

     5.3 ประมาณการรายรับรายจาย 

           จากการขาย (2 คะแนน ) ด ีมาก = (2)  

แสดงแผนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 

พรอมทั้งประมาณการรายรบัรายจาย ครบถวน

และถูกตองทุกรายการ 

ดี = (1.5)  

แสดงแผนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 

พรอมทั้งประมาณการรายรบัรายจายได 

ไมครบถวน แตถูกตองทุกรายการ 

พอใช = (1)  

แสดงแผนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 

พรอมทั้งประมาณการรายรบัรายจายได 

ไมครบถวนและไมถูกตองอยางนอย 1 รายการ 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมแีผนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 

รวมทั้งไมมปีระมาณการรายรับรายจาย 

 

 

 

/5.4 กลุมลกูคา... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (18) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

     5.4 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 และการสงเสริมการตลาด 

 (2 คะแนน ) 

ด ีมาก = (2) 

กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายถูกตอง มีแผนสงเสริม

การตลาดที่เหมาะสมกบัผลิตภัณฑและกลุมลกูคา

เปาหมาย 

ดี = (1.5) 

กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายถูกตอง มีแผนสงเสริม

การตลาดไมเหมาะสมกับผลิตภัณฑและกลุมลกูคา

เปาหมาย 

พอใช = (1) 
กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายไมถูกตองและแผนสงเสริม

การตลาดไมเหมาะสม 

ปรับปรุง = (0) ไมมีกลุมลกูคาเปาหมาย และไมมีแผนสงเสริมการตลาด 

     5.5 หลักฐานการจําหนาย 

   ผลิตภัณฑหรือตอยอด 

     พัฒนาอาชีพชุมชน  

  ทองถ่ินอยางย่ังยืน 

  (2 คะแนน ) 

ดีมาก = (2) 

เปนผลิตภัณฑอาหารไทยทีส่ามารถตอยอดพฒันาอาชีพ 

สงเสริมการสรางงาน สรางรายไดใหกบัชุมชน ทองถ่ิน 

อยางย่ังยืนในระดับสูง 

ดี = (1.5) 

เปนผลิตภัณฑอาหารไทยทีส่ามารถตอยอดพฒันาอาชีพ 

สนับสนุนการสรางงาน สรางรายไดใหกบัชุมชน

ทองถ่ิน อยางย่ังยืนในระดับปานกลาง 

พอใช = (1) 

เปนผลิตภัณฑอาหารไทยทีส่ามารถตอยอดพฒันาอาชีพ 

สนับสนุนการสรางงาน สรางรายไดใหกบัชุมชน 

ทองถ่ิน อยางย่ังยืนในระดับนอย 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมหีลักฐานการจําหนายผลิตภัณฑหรือตอยอด

พัฒนาอาชีพชุมชนทองถ่ินอยางย่ังยืน 

หมายเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงานเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนขอ 2. ขอกําหนด/คุณสมบัติ 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ วามีคะแนนตางกันหรือไม  โดยพิจารณาตามลําดับจุดที่ใหคะแนนมากไปหานอย 

10. แนวทางการปฏิบัติ ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการประเมินสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 

(นายสายันต  แสงสรุิยันต) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ประธานคณะกรรมการขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานฯ 

ประจําปการศึกษา 2564 

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที ่4 ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร   (1) 

 

 ขอกําหนด กตกิา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน 

การประเมินสิง่ประดษิฐของคนรุนใหม “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน” 

ประจําปการศกึษา 2564 

แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

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

 

ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร  (เนนเรื่องโซลาเซลล) 

1. คําจํากัดความ  
 เปนชุดเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณที่ใชในการผลิต หรือใชพลังงานอยางมปีระสทิธิภาพและประหยัด

ที่บงบอกวาสามารถใชประโยชนไดจริงอยางเปนรูปธรรมของการใชพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร เพื่อแกปญหา

ความยากจน แสดงใหเห็นถึงข้ันตอนตามหลักของงานวิจัยสามารถพัฒนาไปสูอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย 

และเปนผลงานที่เกิดจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

2. เจตนารมณ  

 เพื่อใหนักประดิษฐสรางเครือ่งมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณที่ใชในการผลติ หรือใชพลังงานทดแทนอยาง

มีประสิทธิภาพ ประหยัด และเปนเครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อการเกษตร  เปนอุปกรณที่มีความปลอดภัย คุมคาทาง

เศรษฐศาสตร มีความทันสมัยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาประเทศ  
 

3. ว ัตถ ุประสงค  

 3.1 เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

)ฉบับปรับปรุง (แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา )ฉบับปรับปรุง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเนนของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 3.2 เพื่อสนองนโยบายพลังงาน 4.0 และยุทธศาสตรกระทรวงพลังงานในการพัฒนาดานพลังงาน 

ที่ย่ังยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 3.3 เพื่อสรางเครือ่งมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณที่ใชผลิต หรือใชพลังงานอยางมปีระสทิธิภาพและประหยัด 

 3.4 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และเจตคติ ในกระบวนการประดิษฐคิดคนพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 

 3.5 เพื่อสนับสนุนการนําไปย่ืนขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได  

 3.6 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสูอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย หรือนําไปใชในชุมชน สถานศึกษาหรือ

หนวยงานตาง ๆ ตามความเหมาะสม  

 3.7 เพื่อเปนการยกยองและแสดงความช่ืนชมแกผูที่มีผลงานดีเดนดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร  

 3.8 เพื่อแกปญหาความยากจนของประเทศ  

 

/4. ขอกําหนด... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที ่4 ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร   (2) 

 

4. ขอกําหนดท่ัวไป 

 4.1 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณใชในดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 

 4.2 เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่คิดคนข้ึนใหม หรือพัฒนา ปรับปรุง ใหเหมาะสมกบัการใชงานมคีวามปลอดภัย

เปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 4.3 เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่ใชงานไดจริง เกิดประโยชนตามวัตถุประสงคและมีความปลอดภัยในการใชงาน 

4.4 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่มีขนาด นํ้าหนัก และวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน 

4.5 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เกิดจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน สามารถสาธิตหรือทดลอง 

ใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือทดลองใชงานใหเห็นไดอยางเดนชัด   

 4.6 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินประเภทที่ 4 จากสถานศึกษาเดียวกันตองไมซ้ํากับ 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทเดียวกันหรือประเภทอื่น ๆ เชน ช่ือ รูปราง คุณลักษณะ กระบวนการทํางาน ฯลฯ 

และตองไมเคยผานการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ มากอนหรือนําผลงานสิ่งประดิษฐ 

เดิมท่ีเคยไดรับรางวัลมาสงเขารวมการประเมินใหมโดยเปลี่ยนประเภท 

 4.7 มีแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ (แบบ ว-สอศ-2) แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) 

คูมือประกอบการใชงานฯ แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชงาน

จริงจํานวน 2 เลม เอกสารจะตองอยูภายในเลมเดียวกัน กรณีไมอยูภายในเลมเดียวกันคณะกรรมการ 

จะไมพิจารณาตรวจให คะแนนจะมีผลเปนศูนย 

 4.8 แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เขารวมการประเมิน พิมพออกจากระบบ Thaiinvention.net 

จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 

 4.9 ผูจัดทําสิ่งประดิษฐจะตองเปนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. หรือระดับ ปวส. ในรูปแบบ

การศึกษาในระบบปกติ ทวิศึกษา ทวิภาคี หรือเทียบโอน ซึ่งกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนไมเกิน 10 คน และครูท่ีปรึกษาไมเกิน 5 คน 

5. หล ักเกณฑ การพ ิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดทั่วไป 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทที่ 4 ทุกประการ จึงจะเขารวมการประเมินได 

 5.2 ผูเขารับการประเมินตองนําเสนอข้ันตอนการทํางานของสิ่งประดิษฐในรูปแบบวิดีโอ มีความยาวไมเกิน 

10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอข้ึน Google Drive พรอมสง Link Url กอนเขารับการประเมินและนําเสนอแบบออนไลน 

พรอมตอบคําถามของคณะกรรมการ ในเวลาไมเกิน 10 นาที หรือตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

 5.3 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขาประเมินตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน (Thaiinvention.net) 

กอนวันประเมินฯ ตามวันและเวลาที่กําหนดจึงจะมีสิทธ์ิเขารวมการประเมิน โดยใหนําสงเอกสารแบบคุณลักษณะ 

ที่พิมพออกจากระบบ กอนวันที่เขารับการประเมินตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

5.4 การเปลี่ยนแปลงช่ือหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขารวมการประเมินสามารถเปลี่ยนแปลง

ไดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทาน้ัน และตองแจงลวงหนากอนการประเมินไมนอยกวา 7 วัน สวนการประเมนิในระดับ

ภาคและระดับชาติไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงช่ือหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

/5.5 ผลงาน... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที ่4 ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร   (3) 

 

 5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมิน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลยีนแบบ

หรือสงมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธ์ิการเขารวมประเมิน 

 5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังวามี

การลอกเลียนผลงานหรือสงประเมินมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปข้ึนมาแทน 

 5.7 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่มีการซื้อขายในทองตลาด แลวนํามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กนอย 

เพื่อสงเขารวมการประเมิน จะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.8 กรณีที่เปนการนําสินคาหรือผลิตภัณฑที่มีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดงใหเห็นวา 

ไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตรของผูอื่น 

5.9 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีการนําหลักเศรษฐศาสตร (ตนทุนพลังงานตอหนวยผลิต) เปนฐานในการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพพลังงานที่เพิ่มข้ึนของเครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ  

 5.10 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เคยเขารวมการประกวดระดับชาติมากอน ไมอนุญาตใหนําผลงาน 

เขารวมการประเมินอีก หากคณะกรรมการตรวจสอบพบภายหลังจะถูกตัดสิทธ์ิการเขารวมการประเมิน 

 5.11 กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูช้ีขาด 

6. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 ใหจัดสงเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัยในวันลงทะเบียน 

ตามกําหนดเวลาที่คณะกรรมการกําหนด จํานวน 2 เลม ภายในเลม ประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี 

 ส วนท ี่ 1 แบบเสนอโครงการวิจัยส ิ่งประด ิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2)  

 สวนท่ี 2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทที่ 1 - บทที่ 5 (ไมเกิน 20 หนา) โดยไมรวมปก บทคัดยอ 

กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บรรณานุกรม และภาคผนวก (หากเกินจํานวน 20 หนา คณะกรรมการจะไมรับพิจารณา) 

 สวนท่ี 3 ภาคผนวก ประกอบดวย 

   ภาคผนวก ก ภาคผนวกของรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) 

   ภาคผนวก ข  

 1) คูมือประกอบการใชงานเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 2) แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชงานจริง 

 3) แบบคุณลักษณะผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่เขารวมการประเมนิ พิมพออกจากระบบ Thaiinvention.net 

จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 

 สวนท่ี 4  

1) อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก เขาใน

ระบบ Thaiinvention.net  

2) วิดีโอสาธิตการทํางานของสิ่งประดิษฐฯ ความยาวไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอข้ึน 

Google Drive พรอมสง Link Url 

 

/7. การพิมพ... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที ่4 ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร   (4) 

 

7. การพิมพแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 7.1 ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 

 7.2 ขนาดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนาด 16 point และห ัวข อขนาด 18 point 

8. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร 

 

 

 

 

/4. ความเหมาะสม... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 

    1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ  (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 ความสมบูรณของเน้ือหา  (5 คะแนน) 5 3 1 0 

    1.3 คูมือประกอบการใชงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (2 คะแนน) 

         คูมือฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความชัดเจนถูกตองของขอมูล  2 1.5 1 0 

    1.4 อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวกเขาในระบบ 

Thaiinvention.net  (2 คะแนน) 

           ความครบถวนสมบูรณของไฟล PDF ประกอบดวย  

           แบบ ว-สอศ-2 แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก 
2 - - 0 

2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 20 คะแนน) 

    2.1 ประดิษฐหรือพัฒนาข้ึนใหม  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

    2.2 สามารถพัฒนาสูอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชยได (10 คะแนน) 10 8 6 4 

3. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 15 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 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาอังกฤษ (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 

    3.7 ความสามารถในการใชสื่อและเทคโนโลยี  (5 คะแนน) 5 4 3 2 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที ่4 ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร   (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/9. ขอพิจารณา... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 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. การเลือกใชวัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

    5.1 วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ  (5  คะแนน) 5 3 1 0 

    5.2 คุณภาพของวัสดุ  (5  คะแนน) 5 3 1 0 

6. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (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 และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที ่4 ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร   (6) 

 

9. ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร 
 

 

/จุดใหคะแนน... 
  

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1 แบบเสนอโครงการวิจยัสิง่ประดิษฐฯ 

(แบบ ว-สอศ-2) ความชัดเจน

ถูกตองของขอมูล/รายละเอียด 

(2 คะแนน) 
ดีมาก = (2) 

ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐทั้ง 26 ขอ มีความสมบูรณ

ครบถวนทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ มีความ

ประณีตถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การจัดทํา

ปก การจัดทํารูปเลม เหมาะสมที่จะเก็บไวเปนอก

สารอางอิงได 

ดี = (1.5) 

ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐทั้ง 26 ขอ มีความสมบูรณ

ครบถวนทั้งในดานเน้ือหาภาพประกอบ แตไมมี

ความประณีตถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การ

จัดทําปก การจัดทํารูปเลม เหมาะสม 

ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 

ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจยัสิง่ประดิษฐทัง้ 26 ขอ ไมครบถวน ทั้ง

ในดานเน้ือหา ภาพประกอบไมมีความประณีต

ถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก 

การจัดทํารปูเลมไมเหมาะสมทีจ่ะเก็บไวเปน

เอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ = (0) ไมนําสงแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ 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) 

รูปแบบรายงานการวิจัยทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ

ครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ มีความ

ประณีตถูกตองของรูปแบบในการพิมพ 

การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม เหมาะสมที่จะเก็บไว

เปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (3) 

รูปแบบรายงานการวิจัยทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ

ครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ แตไมมี

ความประณีตถูกตองของรูปแบบ ในการพิมพ  

การจัดทําปก การจัดทํารูปเลมเหมาะสมที่จะเก็บไว

เปนเอกสารอางองิได 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที ่4 ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร   (7) 

 

 

 

 

 

 

 

/1.4 อัปโหลด... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1  

พอใช = (2) 

รูปแบบรายงานการวิจัยทัง้ 5 บท ไมครบถวน 

ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ ไมมีความประณีต

ถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก  

การจัดทํารปูเลมไมเหมาะสมทีจ่ะเก็บไว 

เปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ = (1) 

รูปแบบรายงานการวิจัยทั้ง 5 บท 

ไมมีความถูกตองไมเหมาะสมทีจ่ะเก็บไว 

เปนเอกสารอางอิงได 

     1.2.2  ความสมบูรณของเน้ือหา 

              (5 คะแนน) ด ีมาก = (5) 

 เน้ือหางานวิจัยทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ

ครบถวนตามหลักวิชาการเหมาะสมที่จะเกบ็ไว

เปนเอกสารอางอิงได  

ดี = (3) 

 เน้ือหางานวิจัยทั้ง 5 บท มีความสมบูรณครบถวน

ตามหลักวิชาการ แตมีขอบกพรองบางสวน

เหมาะสมทีจ่ะเก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

พอใช = (1) 
เน้ือหางานวิจยัทัง้ 5 บท มีขอบกพรองมาก 

ไมเหมาะสมทีจ่ะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ = (0) 
เน้ือหางานวิจยัทัง้ 5 บท ไมมีความถูกตอง 

ไมเหมาะสมทีจ่ะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

1.3 คูมือประกอบการใชงาน 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

คูมือฯ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ความชัดเจน ถูกตองของขอมลู 

     (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 
มีคูมือประกอบการใชงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษถูกตองครบถวน 

ดี = (1.5) 
มีคูมือประกอบการใชงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมถูกตองครบถวน 

พอใช = (1) 
มีคูมือประกอบการใชงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

เปนภาษาไทยหรือภาษาองักฤษอยางใดอยางหน่ึง 

ปรับปรงุ = (0) 
ไมมคูีมือประกอบการใชงานของผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
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/3.  การนําเสนอ... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.4  อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย   

      แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  

      และภาคผนวก เขาในระบบ     

      Thaiinvention.net   

      (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

ไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2,  

แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก ที่อปัโหลด

ครบถวน และมีขอมลูถูกตอง 

ปรับปรงุ = (0) 

ไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2,  

แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก ที่อปัโหลดมีขอมูล

ไมถูกตอง อปัโหลดไฟลไมครบถวน 

หรอืไมไดอัปโหลดไฟล 

2.  ข อก ําหนด / ค ุณสมบ ัต ิของผลงานส ิ่งประด ิษฐฯ  (รวม 20 คะแนน) 

2.1  ประด ิษฐ  หร ือ พ ัฒนาข ึ้นใหม 

      (10 คะแนน) ด ีมาก = (10) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ท่ีคิดคนขึ้นใหม 

มีประสิทธิภาพและตองไมเคยเขาประกวด 

ในระดับชาติมากอน 

ดี = (8) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม

มีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางชัดเจน และตองไม

เคยเขาประกวดในระดับชาติมากอน 

พอใช = (6) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึนใหม

แตไมมีผลตอประสทิธิภาพ และตองไมเคยเขา

ประกวดในระดับชาติมากอน 

ปรับปรงุ = (4) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึนใหม

บางสวน และตองไมเคยเขาการประกวด 

ในระดับชาติมากอน 

2.2  สามารถพัฒนาสูระบบ 

      อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชยได  

      (10 คะแนน) 

ดีมาก =  (10) 
สามารถพฒันาสูอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย

ไดโดยมีหลักฐานการซื้อขาย  

ดี =  (8) 

สามารถพฒันาสูอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย

ไดโดยผูซื้อใหปรบัปรุงผลงานและมหีลักฐาน

ขอเสนอแนะและใบสั่งซื้อ 

พอใช =  (6) 

มีหลักฐานจากสถานประกอบการ หนวยงาน 

และชุมชน ใหการสนับสนุนงบประมาณในการ

จัดทําสิง่ประดิษฐเพื่อนําไปใชงาน  

ปรับปรงุ = (4) 

ไมมีหลกัฐานการใหคําปรึกษาจากสถาน

ประกอบการหนวยงาน และชุมชน แตมีแนวโนม

ตอยอดสูอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชยได 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที ่4 ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร   (9) 

 

 

/จุดใหคะแนน... 
  

3. การน ําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.1 การน ําเสนอผลงาน 

     และการสาธ ิตภาษาไทย 

     (1.5 คะแนน) 
ด ีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใช

วัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต 

ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 

อยางครบถวนและเหมาะสม 

ด ี = (1) 

มีการเตรยีมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุ

อุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 

แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (0.5) 

มีการเตรยีมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุ

อุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  

แตมีขอบกพรองมาก 

ปรบัปรงุ = (0)  ไมมคีวามพรอมในการนําเสนอผลงาน 

3.2  บุคลกิภาพของผูนําเสนอผลงาน 

      ภาษาไทย 

      (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 

ปรบัปรงุ = (0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท  

ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 

3.3 ความชัดเจนในการน ําเสนอ 

      ผลงานภาษาไทย   

      (2 คะแนน) ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน 

ใชสอย ดานประสิทธิภาพและวิธีการทํางาน 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตองทั้ง 4 ดาน 

ด ี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน 

ใชสอย ดานประสิทธิภาพ และวิธีการทํางาน 

ของผลงานสิ่งประดษิฐฯ ไดถกูตอง 3 ดาน 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
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/3.6 ความชัดเจน... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

 

พอใช = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริงใน

ดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชนใช

สอย ดานประสิทธิภาพ และวิธีการทํางานของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตอง 2 ดาน 

ปรับปรงุ = (0)  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได 

3.4  การน ําเสนอผลงาน 

      และการสาธ ิตภาษาอังกฤษ     

      (1.5 คะแนน) 
ด ีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุ

อุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 

อยางครบถวนและเหมาะสม 

ด ี = (1) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุ

อุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 

แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (0.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุ

อุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 

แตมีขอบกพรองมาก 

ปรบัปรงุ = (0) ไมมคีวามพรอมในการนําเสนอผลงาน 

3.5 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน 

     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 

ปรบัปรงุ = (0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท  

ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 
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/4.  ความเหมาะสม... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.6 ความชัดเจนในการน ําเสนอ 

      ผลงานภาษาอังกฤษ  

      (2 คะแนน) ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพือ่ใหเกดิความเขาใจและเห็นจรงิ  

ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน 

ใชสอย ดานประสทิธิภาพ และวิธีการทาํงานของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตองท้ัง 4 ดาน 

ด ี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจรงิ 

ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน

ใชสอย ดานประสทิธิภาพ และวิธีการทํางานของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตอง 3 ดาน 

พอใช = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจรงิ 

ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน

ใชสอย ดานประสทิธิภาพ และวิธีการทํางานของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตอง 2 ดาน 

ปรับปรงุ = (0)  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได 

3.7 ความสามารถในการใชสื่อและ   

     เทคโนโลยี   

     (5 คะแนน) 
ด ีมาก = (5)  

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ 

ครอบคลุมเน้ือหา ครบถวนสมบูรณ  

ตามเวลาที่กําหนด 

ดี = (4)  

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ 

ไมครบถวนสมบรูณ 

พอใช = (3)  
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย 

ปรับปรงุ = )2(  
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

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

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.1 เทคน ิคการออกแบบ 

      และระบบการท ํางาน  

      (4 คะแนน) 

ด ีมาก = (4) 
การออกแบบและระบบการทาํงานไดถูกตองตามหลัก

วิชาการและระบบการทํางานไมยุงยากซับซอน 

ดี = (3) 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตองตามหลัก

วิชาการ แตระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

พอใช  = (2) 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตองตามหลัก

วิชาการบางสวนและระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

ปร ับปร ุง = (1) 
การออกแบบและระบบการทํางานไมเปนไปตามหลัก

วิชาการและระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

4.2  ร ูปแบบความเหมาะสม  

      (3 คะแนน) 
ด ีมาก = (3) 

รูปราง ขนาด นํ้าหนัก เหมาะสมกับลักษณะของ

ผลงาน ครบท้ัง 3 ดาน 

ดี = (2) 
รูปราง ขนาด นํ้าหนัก เหมาะสมกับลักษณะของ

ผลงาน เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช  = (1) 
รูปราง ขนาด นํ้าหนัก เหมาะสมกับลักษณะของ

ผลงาน เหมาะสม 1 ดาน 

ปร ับปร ุง = (0) 
รูปราง ขนาด นํ้าหนัก ไมเหมาะสมกับลักษณะของ

ผลงาน  

4.3 ความปลอดภ ัย   

     (3 คะแนน) ด ีมาก = (3) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีความปลอดภัย

ในการใชงานและมรีะบบปองกันอันตรายตอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 

ด ี = (2) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีความปลอดภัย

ในการใชงานและมีระบบปองกันอันตรายตอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน แตตองแกไขเพ่ิมเติม 

พอใช = (1) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีความปลอดภัย 

ในการใชงานและมีระบบปองกันอันตรายตอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ และผูใชงานอยางใดอยางหน่ึง 

แตไมสมบูรณ 

ปร ับปร ุง = (0) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไมมีความ

ปลอดภัยในการใชงาน และไมมีระบบปองกัน

อันตรายตอผลงานสิง่ประดิษฐฯ และผูใชงาน 

 

 

/5.  การใชวัสดุ... 
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5.  การใชวัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

5.1  วัสดุเหมาะสมกบัผลงาน 

      สิ่งประดิษฐ   

      (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5) 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ครบท้ัง 3 ดาน 

ดี = (3) 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพียง 2 ดาน 

พอใช = (1) 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพียง 1 ดาน 

ปรับปรงุ = (0) ใชวัสดุไมเหมาะสม  ไมประหยัด  ไมปลอดภัย 

5.2 คุณภาพของวัสดุ 

      (5 คะแนน) 

 

ด ีมาก = (5) 
คุณภาพของวัสดุที่ใช มีความคงทนแข็งแรง

เหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ดี = (3) 
คุณภาพของวัสดุที่ใช มีความคงทนแข็งแรง 

สูงเกินความจําเปนกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

พอใช = (1) 
คุณภาพของวัสดุที่ใช มีความคงทนแข็งแรง 

นอยกวาท่ีควรจะใชกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ปรับปรงุ = (0) 
คุณภาพของวัสดุมีความคงทนแข็งแรง 

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

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

6.1 ประโยชน การใช งาน 

      (10 คะแนน) 

ด ีมาก = (10) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง

ประโยชนตอการใชงานไดจริงและมีหลักฐานการ

นําไปใชงานกับบุคคล หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/

ชุมชน ท่ีนําไปทดลองใช ไมนอยกวา 3 แหง ท่ีนําไป

ทดสอบ/ทดลองใช/ตรวจสอบมาตรฐาน 3 หนวยงาน 

มีแบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไปใชงานจริง  

ดี = (8) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง

ประโยชนตอการใชงานไดจริงและมีหลักฐานการ

นําไปใชงานกับบุคคล หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/

ชุมชน ท่ีนําไปทดลองใช ไมนอยกวา 2 แหง ท่ีนําไป

ทดสอบ/ทดลองใช/ตรวจสอบมาตรฐาน 2 หนวยงาน 

มีแบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯไปใชงานจริง  

พอใช = (6) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง

ประโยชนตอการใชงานไดจริงและมีหลักฐานการ

นําไปใชงานกับบุคคล หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/

ชุมชน ท่ีนําไปทดลองใช ไมนอยกวา 1 แหง ท่ีนําไป

ทดสอบ/ทดลองใช/ตรวจสอบมาตรฐาน 1 หนวยงาน

มีแบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯไปใชงานจริง  

ปรับปรงุ = (4) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง

ประโยชนตอการใชงานไดจริงและมีหลักฐานการ

นําไปใชงานกับบุคคล หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/

ชุมชน ท่ีนําไปทดลองใช  

6.2 ประส ิทธ ิภาพ 

      (10 คะแนน) 
ด ีมาก = (10) 

เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่สามารถกอใหเกิดผล 

ที่คุมคาตอการลงทุนในระดับสูง 

ด ี = (8) 
เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่สามารถกอใหเกิดผล 

ที่คุมคาตอการลงทุนในระดับปานกลาง 

พอใช = (6) 
เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่สามารถกอใหเกิดผล 

ที่คุมคาตอการลงทุนในระดับนอย 

ปร ับปร ุง = (4) 
เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่ไมสามารถกอใหเกิดผล 

ที่คุมคาตอการลงทุน 

 
/6.3 ประสทิธิผล... 
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จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

6.3 ประส ิทธ ิผล 

      (10 คะแนน) ด ีมาก = (10) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดบรรลุผลอยางตอเน่ือง

ตามวัตถุประสงคและครบตามคุณลักษณะเฉพาะของ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

ด ี = (8) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดบรรลุผลอยางตอเน่ือง

ตามวัตถุประสงคและครบตามคุณลักษณะเฉพาะของ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช = (6) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดบรรลุผลอยางตอเน่ือง

ตามวัตถุประสงคและครบตามคุณลักษณะเฉพาะของ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ และมีขอบกพรอง 

ปร ับปร ุง = (4) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไมไดตามวัตถุประสงคและ

ไมครบตามคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

หมายเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงานเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนขอ 6. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

วามีคะแนนตางกันหรือไม  โดยพิจารณาตามลําดับจุดที่ใหคะแนนมากไปหานอย 

10. แนวทางการปฏิบัติ ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการประเมินสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “นวัตกรรมอาชีวศึกษา

เพื่อแกปญหาความยากจน” ประจําปการศึกษา 2564 

(นายเรงิศักด์ิ  เข็มทอง) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสําโรง 
ประธานคณะกรรมการขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานฯ 

ประจําปการศึกษา 2564 

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (1) 

 

ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน 

การประเมินสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน” 

ประจําปการศกึษา 2564 

แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
  .............................................................................................................................................................. 

 

ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐเพ่ือประโยชนตอสาธารณชน 

1. คําจํากัดความ 

เปนผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ที่ไดจัดทําข้ึนโดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากองคกร 

สถานประกอบการ ชุมชน หรือหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดทําข้ึนเพื่อใชแกปญหา 

อํานวยความสะดวกหรือยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชน ดานคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม ตามบริบทเชิงพื้นที่ ของแตละภูมิภาค  

2. เจตนารมณ 

เพื่อใหสถานประกอบการ องคกร ชุมชน หรือหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรวม

ในการสงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียนนักศึกษา ประดิษฐ คิดคน และสรางสรรคผลงานสิ่งประดิษฐที่สามารถ

นําไปใชงานไดจริง ตรงตามความตองการของผูใชงาน ยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชนใหสามารถตอยอด 

ในเชิงพาณิชยและเชิงอุตสาหกรรม 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  

(ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเนนของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3.2 เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ ในดานการสงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ

นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม 

3.3 เพื่อสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน องคกร

หรือหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหเขามามีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน บริหารจัดการ

อาชีวศึกษา ทั้งในดานงบประมาณและการสรางองคความรูใหมในศตวรรษที่ 21 

3.4 เพื่อสรางสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปใชงานไดจริงในการแกปญหา อํานวยความสะดวก หรือยกระดับ 

ความเปนอยูของคนในชุมชน สังคม ตรงตามความตองการของผูใชงาน และตามบริบทเชิงพื้นที่  

3.5 เพื่อสนับสนุนการนําไปย่ืนขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได  

 

 

 

/4. ขอกําหนด... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (2) 

 

4. ขอกําหนดท่ัวไป 

4.1 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สถานประกอบการ องคกร ชุมชน หรือหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชน ใหการสนับสนุนหรือมีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ ไมตํ่ากวารอยละ 40 ในการจัดทํา 

4.2 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่คิดคนข้ึนใหมหรือพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับการใชงาน มีความ

ปลอดภัย เปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.3 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สามารถนําไปใชงานไดจริงในการแกปญหา อํานวยความสะดวก 

หรือยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชน สังคม ตรงตามวัตถุประสงคและความตองการของผูใชงาน 

สอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ ของแตละภูมิภาค 

4.4 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เกิดจากการบูรณาการดานการเรียนการสอนรวมกับการทํางานสามารถ

สาธิตหรือทดลองการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือทดลองการใชงาน 

ใหเห็นไดอยางชัดเจน 

4.5 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สามารถนําโปรแกรมประยุกต (Application) เขามาเปนสวนหน่ึง 

ในการทํางานหรือไมก็ได 

4.6 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ของนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบปกติ และระบบทวิภาคี ซึ่งกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

4.7 กรณีที่เปนการนําสินคาหรือผลิตภัณฑ ที่มีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองแสดงใหเห็นวาไดมี 

การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรของผูอื่น 

4.8 ใหจัดทําเอกสารประกอบการประกวด จํานวน 2 เลม ในแตละเลมประกอบดวยเอกสารตามขอ 

4.8.1 ถึง 4.8.8 และจัดเรียงเอกสารตามลําดับ ดังน้ี 

4.8.1 แบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2) 

4.8.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (ไมเกิน 20 หนา) 

4.8.3 คูมือประกอบการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4.8.4 แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไปใชจริง 

4.8.5 หลักฐานการไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสถานประกอบการ องคกร ชุมชน หรือ

หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

4.8.6 แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ พิมพออกจากระบบ Thaiinvention.net จํานวน 

3 แผน (รวมอยูในเลม เลมละ 1 แผน และแยกสงเจาหนาที่รับลงทะเบียน จาํนวน 1แผน) 

4.8.7 หลักฐานการซื้อขาย หรือการจางผลิต หรือการสงมอบผลงานสิ่งประดิษฐฯ ใหกับชุมชน 

องคกร สถานประกอบการ หรือหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

4.8.8 รูปภาพประกอบ (จํานวน 1 แผน ไมเกิน 2 รูป) 

4.9 จํานวนนักเรียนนักศึกษาไมเกิน 10 คน และจํานวนครูที่ปรึกษาไมเกิน 5 คน ตอ 1 ผลงาน 

 

/5. หลักเกณฑ... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (3) 

 

5. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดทั่วไป 

ของผลงานสิ่งประดิษฐ ประเภทท่ี 5 ทุกประการ จึงจะเขารวมการประเมินได 

5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินทุกผลงานจะตองลงทะเบียนในฐานขอมูลออนไลน  

http://thaiinvention.net  

5.3 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เคยผานการประกวดประเภทตาง ๆ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหรือในระดับ

ภาคมาแลว และยังไมไดรับการพัฒนาปรับปรุง หามนํามาเขารวมการประเมินซ้ํา 

5.4 การเปลี่ยนแปลงช่ือหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ สามารถเปลี่ยนแปลงไดในระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดเทาน้ัน และตองแจงลวงหนากอนการประเมิน ไมนอยกวา 7 วัน การประเมินในระดับภาคและระดับชาติ 

ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมิน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา มีการลอกเลียนแบบ

หรือสงประเมินมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธ์ิการเขารับการประเมิน 

5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่มีการซื้อขายในทองตลาดแลวนํามาปรับปรุง หรือดัดแปลงเพียงเล็กนอย 

เพื่อสงเขารวมการประเมิน จะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.7 กรณีที่ เปนการนําสินคาหรือผลิตภัณฑที่มีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองแสดงให เห็นวาไดม ี

การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรของผูอื่น 

5.8 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจสอบพบภายหลงั

วามีการลอกเลียนผลงาน หรือสงเขาประเมินมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัลและเลือ่นลําดับรางวัลถัดไป

ข้ึนมาแทน และกรณีเกิดปญหาการดําเนินงานใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูชี้ขาด 

5.9 ผูเขารับการประเมินตองนําเสนอข้ันตอนการทํางานของสิ่งประดิษฐในรูปแบบวิดีโอ มีความยาว 

ไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอข้ึน Google Drive พรอมสง Link Url กอนเขารับการประเมินและนําเสนอ

แบบออนไลน พรอมตอบคําถามของคณะกรรมการ ในเวลาไมเกิน 10 นาที หรือตามการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการ 

6. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ใหจัดสงเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัยในวันลงทะเบียน

ตามกําหนดเวลา ที่คณะกรรมการกําหนด จํานวน 2 เลม ภายในเลมประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 แบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมฯ (แบบ ว-สอศ-2) 

สวนท่ี 2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (ไมเกิน 20 หนา) 

สวนท่ี 3 ภาคผนวก ประกอบดวย 

3.1 คูมือประกอบการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.2 แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไปใชจริง ประจําปการศึกษา 2564 

 

/3.3 หลักฐาน... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (4) 

 

3.3 หลักฐานการไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสถานประกอบการ องคกร ชุมชน 

หรือหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3.4 แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ พิมพออกจากระบบ Thaiinvention.net 

3.5 หลักฐานการซื้อขาย หรือการจางผลิต หรือการสงมอบผลงานสิ่งประดิษฐฯ ใหกับ 

สถานประกอบการ องคกร ชุมชน หรือหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3.6 รูปภาพประกอบ (จํานวน 1 แผน ไมเกิน 2 รูป) 

สวนท่ี 4  

1) อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก 

เขาในระบบ Thaiinvention.net  

2) วิดีโอสาธิตการทํางานของสิ่งประดิษฐฯ ความยาวไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอ 

ข้ึน Google Drive พรอมสง Link Url 

7. การพิมพแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

รูปแบบตัวอักษร (Font) TH SarabunPSK  

ขนาดตัวอักษร แบบปกติขนาด 16 point และหัวขอขนาด 18 point 

8. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐเพ่ือประโยชนตอสาธารณชน 
 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน) 

1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิง่ประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2) (2 คะแนน) 

 ความชัดเจนถูกตองของขอมลู/รายละเอียด  2 1.5 1 0 

1.2 แบบรายงานการวิจัย (ตามแบบ ว-สอศ-3) (8 คะแนน) 

     1.2.1 รูปแบบการวิจัยที่ถูกตอง (3 คะแนน)  3 2 1 0 

     1.2.2 ความสมบูรณของเน้ือหา (5 คะแนน) 5 4 3 2 

1.3 คูมือประกอบการใชงาน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  (2 คะแนน) 

     ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด  2 1.5 1 0 

1.4 แบบคุณลักษณะของผลงานสิง่ประดิษฐฯ (1 คะแนน) 

     ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด  1 0.5 0 0 

1.5 อัปโปลดไฟล PDF ประกอบดวยแบบ ว-สอศ-2 ,แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวกเขาในระบบออนไลน 

   http://thaiinvention.net (2 คะแนน) 

     ความครบถวนสมบรูณของขอมูล  2 0 0 0 

 

 

 

/2. ขอกําหนด... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (5) 

 
 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 20 คะแนน) 

 2.1 ประดิษฐ หรือพฒันาข้ึนใหม (10 คะแนน)  10 8 6 4 

 2.2 สามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงค (5 คะแนน) 5 4 3 2 

 2.3 สามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชย หรอือุตสาหกรรมได (5 คะแนน) 5 4 3 2 

3. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 15 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 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาอังกฤษ (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 

 3.7 ความสามารถในการใชสื่อและเทคโนโลยี (5 คะแนน) 5 4 3 2 

4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ (รวม 20 คะแนน) 

 4.1 รูปแบบ เทคนิคการออกแบบ และระบบการทํางาน (8 คะแนน) 8 6 4 2 

 4.2 คุณภาพ ความเหมาะสมของวัสดุ และความปลอดภัย (8 คะแนน) 8 6 4 2 

 4.3 ผลกระทบตอธรรมชาติและสิง่แวดลอม (4 คะแนน) 4 3 2 1 

5. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 30 คะแนน) 

 5.1 ประโยชนการใชงาน (10 คะแนน) 10 8 6 4 

 5.2 งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน (10 คะแนน) 10 8 6 4 

 5.3 ประสิทธิภาพ (5 คะแนน) 5 3 2 1 

 5.4 ประสิทธิผลตอการลงทุน (5 คะแนน) 5 3 2 1 

รวม 100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/9. ขอพิจารณา... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (6) 

 

9. ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐเพ่ือประโยชนตอสาธารณชน 

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ ขอพิจารณา 

1.1 แบบเสนอโครงการวิจยั

สิ่งประดิษฐฯ ความชัดเจน

ถูกตองของขอมลู/รายละเอียด  

(ตามแบบ ว-สอศ-2)  

(2 คะแนน) 

ดีมาก=(2) 

ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ  

มีความสมบูรณครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา 

ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตองของรูปแบบ 

ในการพมิพ การจัดทําปก การจัดทํารปูเลม เหมาะสมที่

จะเกบ็ไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี=(1.5) 

มีความสมบูรณครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา 

ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตองของรปูแบบ

ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม เหมาะสม

ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

พอใช=(1) 

ไมครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ  

ไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ ไมเหมาะสม 

ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

ปรับปรงุ=(0) 
แบบเสนอโครงการวิจยัสิง่ประดิษฐฯ ไมถูกตองตาม 

ที่กําหนด 

1.2  แบบรายงานการวิจัย  

      (ตามแบบ ว-สอศ-3)   

      (8 คะแนน) 

 

      1.2.1 รูปแบบการวิจัย 

              ที่ถูกตอง  

              (3 คะแนน) 

ดีมาก= (3) 

รูปแบบรายงานการวิจัย ท้ัง 5 บท  

มีความสมบูรณครบถวนทั้งในดานเน้ือหา 

ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตอง ของรูปแบบ 

ในการพิมพ การจัดทําปกการจัดทํารปูเลม เหมาะสม

ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

ดี=(2) 

มีความสมบูรณครบถวนทั้งในดานเน้ือหา 

ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตอง  

ของรูปแบบในการพิมพ การจัดทํารปูเลม เหมาะสม 

ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

พอใช=(1) 

ไมครบถวนทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ  

ไมมีความประณีตถูกตอง ของรปูแบบในการพมิพ  

ไมเหมาะสมที่จะเกบ็ไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ=(0) 
ไมมีความถูกตอง ของรปูแบบในการพมิพ  

ไมเหมาะสมที่จะเกบ็ไวเปนเอกสารอางอิงได 
 
 

/1.2.2 ความสมบูรณ... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (7) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ ขอพิจารณา 

      1.2.2 ความสมบรูณ 

              ของเน้ือหา 

              (5 คะแนน) 

ดีมาก=(5) 

เน้ือหางานวิจัยท้ัง 5 บท มีความสมบูรณครบถวน  

ตามหลกัวิชาการ เหมาะสมทีจ่ะเก็บไวเปน

เอกสารอางอิงได 

ดี=(4) 

มีความสมบูรณครบถวน ตามหลักวิชาการ  

แตมีขอบกพรองบางสวน เหมาะสมที่จะเกบ็ไวเปน

เอกสารอางอิงได 

พอใช=(3) 
มีขอบกพรองมาก และไมเหมาะสม ที่จะเกบ็ไวเปน

เอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ=(2) 
ไมมีความถูกตอง และไมเหมาะสม ที่จะเก็บไวเปน

เอกสารอางอิงได 

1.3 คูมือประกอบการใชงาน 

ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

(2 คะแนน) 
ดีมาก=(2) 

มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดต้ัง การใชงาน  

ขอควรระวัง การบํารุงรักษา และท่ีอยูของผูผลิตท่ี

สามารถติดตอได ถูกตองครบถวน ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

ดี=(1.5) 
ถูกตองแตมีขอผิดพลาดเล็กนอย ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

พอใช=(1) 
ถูกตองแตมีขอผิดพลาดคอนขางมาก ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

ปรับปรงุ=(0) 
ไมมีรายละเอียดดานคุณลกัษณะ การติดต้ัง การใชงาน  

ขอควรระวัง การบํารงุรักษา และที่อยูของผูผลิต 

1.4 แบบคุณลกัษณะ 

     ของผลงานสิง่ประดิษฐ  

     (1 คะแนน) 

ดีมาก=(1) 

ขอมูลและรายละเอียด มีความสมบรูณครบถวน 

ตามแบบคุณลกัษณะฯ เหมาะสมที่จะเกบ็ไวเปน

เอกสารอางอิงได 

ดี=(0.5) 

มีความสมบูรณ ตามแบบคุณลักษณะฯ  

แตมีขอบกพรองบางสวน เหมาะสมที่จะเกบ็ไว 

เปนเอกสารอางอิงได 

พอใช=(0) 
ไมมีความสมบูรณ มีขอบกพรองมาก ไมเหมาะสม  

ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

ปรับปรงุ=(0) 
 ไมมีความถูกตอง และไมเหมาะสม ที่จะเก็บไว 

 เปนเอกสารอางอิงได 

 

 

/1.5 อัปโหลด... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (8) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ ขอพิจารณา 

1.5 อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย 

แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 

และภาคผนวก เขาในระบบ 

http://thaiinvention.net 

(2 คะแนน) 

ดีมาก=(2) 

อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว -สอศ- 2 ,

แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก ที่อัปโหลดครบถวน 

และมีขอมลูถูกตอง 

ปรับปรงุ=(0) 
มีขอมูลไมถูกตอง อัปโหลดไฟลไมครบถวน หรือไมได

อัปโหลดไฟล  

2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 20 คะแนน) 

2.1 ประดิษฐหรือพฒันา 

      ข้ึนใหม  

 (10 คะแนน) 

ดีมาก=(10) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่คิดคนข้ึนใหม มีความทันสมัย  

และมีประสิทธิภาพ 

ดี=(8) 
ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึนใหม และมปีระสิทธิภาพสงูข้ึน 

อยางชัดเจน 

พอใช=(6) 
ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึนใหม แตมผีลตอการเพิ่ม

ประสิทธิภาพนอย 

ปรับปรงุ=(4) ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไมมีการพัฒนา 

2.2 สามารถทํางานได 

     ตรงตามวัตถุประสงค 

 (5 คะแนน) 

ดีมาก=(5) ทํางานไดครบถวน ตรงตามวัตถุประสงค 

ดี=(4) 
ทํางานไดครบถวนตรงตามวัตถุประสงค  

แตมีขอบกพรองเลก็นอย 

พอใช=(3) 
ทํางานไดครบถวน ตรงตามวัตถุประสงค 

แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ=(2) ทํางานไดแตไมครบถวนตรงตามวัตถุประสงค 

2.3 สามารถพฒันา 

     สูเชิงพาณิชยหรอื  

     อุตสาหกรรมได  

 (5 คะแนน) 

ดีมาก=(5) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ สามารถพัฒนากระบวน 

การผลิตสูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรมได 

ดี=(4) 
สามารถพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย  

หรืออุตสาหกรรมได โดยตองมีการพัฒนาบางสวน 

พอใช=(3) 

มีแนวโนมที่จะนําไปพัฒนาตอยอด และพัฒนา

กระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรมได  

โดยตองมีการพัฒนาหลายสวน 

ปรับปรงุ=(2) 
 ไมสามารถพฒันาผลงาน หรือ กระบวนการผลิต 

 สูเชิงพาณิชย หรอือุตสาหกรรมได 

 

 

 

 

/3. การนําเสนอ... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (9) 

 

 3. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ ขอพิจารณา 

3.1 การนําเสนอผลงานและการ

สาธิตภาษาไทย  

(1.5 คะแนน) 
ดีมาก=(1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 

ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน อยางครบถวน

และเหมาะสม 

ดี=(1) 

ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 

และเอกสารในการเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรอง

บางสวน 

พอใช=(0.5) 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 

และเอกสารในการเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ=(0) ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 

3.2 บุคลิกภาพของผูนําเสนอ     

     ผลงานภาษาไทย  

 (1.5 คะแนน) 

 

ดีมาก=(1.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 

ของผูนําเสนอ เหมาะสมทั้ง  4 ดาน 

ดี=(1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 

ของผูนําเสนอ เหมาะสม  3 ดาน 

พอใช=(0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 

ของผูนําเสนอ เหมาะสม  2 ดาน 

ปรับปรงุ=(0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 

ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 

3.3 ความชัดเจนในการนําเสนอ

ผลงานภาษาไทย  

     (2 คะแนน) ดีมาก=(2) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรอืทดลอง ผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจ และเห็นจรงิ 

ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน 

ใชสอย ดานประสทิธิภาพ และวิธีการทํางาน 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตองทั้ง 4 ดาน 

ดี=(1.5) 
อธิบายประกอบการสาธิตหรอืทดลอง ผลงานฯ  

ไดถูกตองทั้ง  3 ดาน 

พอใช=(1) 
อธิบายประกอบการสาธิตหรอืทดลอง ผลงานฯ  

ไดถูกตองทั้ง  2 ดาน 

ปรับปรงุ=(0) ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได 
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3.4 การนําเสนอผลงานและการ

สาธิตภาษาอังกฤษ  

(1.5 คะแนน) 
ดีมาก=(1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 

ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  

อยางครบถวนและเหมาะสม 

ดี=(1) 

ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 

และเอกสารในการเผยแพรผลงาน  

แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช=(0.5) 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 

และเอกสารในการเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ=(0)  ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 

3.5 บุคลิกภาพของผูนําเสนอ  

     ผลงานภาษาอังกฤษ  

 (1.5 คะแนน) 

ดีมาก=(1.5) 

 ใชภาษาไดดี หยุดเวนวรรคไดเปนธรรมชาติ  

 ออกเสียงผิดเล็กนอย สามารถทําใหผูชมเกิดความ

สนใจในเน้ือหาไดดี 

ดี=(1) 
ออกเสียงไดชัดเจน ถูกตอง ผิดเปนครัง้คราว  

สามารถทําใหผูชมเกิดความสนใจในเน้ือหาได 

พอใช=(0.5) 

ออกเสียงผิดแตยังเขาใจได มีการเตรียมตัวมาดี 

โดยรวมแลวสามารถทําใหผูชมเกิดความสนใจ 

ในเน้ือหาได 

ปรับปรงุ=(0) ไมสามารถทําใหผูชมเกิดความสนใจในเน้ือหาได 

3.6 ความชัดเจนในการนําเสนอ  

      ผลงานภาษาอังกฤษ  

 (2 คะแนน) 

 

ดีมาก=(2) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรอืทดลอง  

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจ  

และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ  

ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ และวิธีการ

ทํางานของผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตองทั้ง 4 ดาน 

ดี=(1.5) 
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง  

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตองทั้ง  3 ดาน 

พอใช=(1) 
อธิบายประกอบการสาธิตหรอืทดลอง  

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตองทั้ง  2 ดาน 

ปรับปรงุ=(0) ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได 
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3.7 ความสามารถในการใชสื่อ 

     และเทคโนโลยี  

(5 คะแนน)  

 

ดีมาก=(5) 

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ ไดอยางหลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ 

ครอบคลุมเน้ือหา ครบถวนสมบูรณ ตามเวลาท่ีกําหนด 

ดี=(4) 

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ ไดอยางหลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ  

ไมครบถวนสมบูรณ 

พอใช=(3) 
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ ไดอยางหลากหลาย 

ปรับปรงุ=(2) 
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ 

4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ (รวม 20 คะแนน) 

4.1 รปูแบบ เทคนิค 

การออกแบบ และระบบ 

การทํางาน (8 คะแนน) 

ดีมาก=(8) 
การออกแบบและระบบการทํางาน ไดถูกตองตามหลัก

วิชาการ และระบบการทํางานไมยุงยากซับซอน 

ดี=(6) ถูกตองตามหลักวิชาการ แตระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

พอใช=(4) 
ถูกตองตามหลักวิชาการบางสวน และระบบการทํางาน

ยุงยากซับซอน 

ปรับปรงุ=(2) 
ไมเปนไปตามหลักวิชาการ และระบบการทํางานยุงยาก

ซับซอน 

4.2 คุณภาพ ความเหมาะสม 

     ของวัสดุ และความปลอดภัย   

     (8 คะแนน) 

ดีมาก=(8) 

รูปราง ขนาด นํ้าหนัก เหมาะสมกับ ลักษณะของผลงาน 

ครบท้ัง 3 ดาน มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบ

ปองกันอันตราย ตอผลงานสิง่ประดษิฐฯ และผูใชงาน 

ดี=(6) 

เหมาะสมกับ ลักษณะของผลงาน เหมาะสม 2 ดาน 

มีความปลอดภยัในการใชงานและ มีระบบปองกัน

อันตรายตอผลงานสิง่ประดษิฐฯ และผูใชงาน แตตอง

แกไขเพ่ิมเติม 

พอใช=(4) 

เหมาะสมกับลักษณะของผลงาน เหมาะสม 1 ดาน  

มีความปลอดภยัในการใชงานและมีระบบปองกันอันตราย

ตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน อยางใดอยางหน่ึงแต

ไมสมบูรณ 

ปรับปรงุ=(2) 

ไมเหมาะสม กับลักษณะของผลงาน ไมมีความปลอดภัย

และไมมีระบบปองกันอันตราย ตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

และผูใชงานในการใชงาน 
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4.3 ผลกระทบตอธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดลอม  

     (4 คะแนน) 

ดีมาก=(4) ไมมีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิง่แวดลอม 

ดี=(3) มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม นอย 

พอใช=(2) มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ปานกลาง 

ปรับปรงุ=(1) มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มาก 

5. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 30 คะแนน) 

5.1 ประโยชนการใชงาน  

 (10 คะแนน) ดีมาก=(10) 

ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดง

ใหเห็นถึงคุณประโยชนตอการใชงาน มีแบบรับรองฯ 

จากหนวยงาน และนําไปใชจรงิ 4 แหงข้ึนไป 

ดี=(8) 

มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึงคุณประโยชน 

ตอการใชงาน มีแบบรับรองฯ จากหนวยงาน  

และนําไปใชจรงิ 3 แหง 

พอใช=(6) 

มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึงคุณประโยชน 

ตอการใชงาน มีแบบรับรองฯ จากหนวยงาน  

และนําไปใชจรงิ 2 แหง 

ปรับปรงุ=(4) 

มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึงคุณประโยชน 

ตอการใชงาน มีแบบรับรองฯ จากหนวยงาน  

และนําไปใชจรงิ 1 แหง 

5.2 งบประมาณที่ไดรบั 

    การสนับสนุน จากสถาน

ประกอบการ องคกร ชุมชน

หนวยงานภายนอกทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน  

(10 คะแนน) 

ดีมาก=(10) 

เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณ จากสถานประกอบการ ชุมชน 

หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

รอยละ 100 

ดี=(8) 

หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

มีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ  

รอยละ 80 – 99  

พอใช=(6) 

หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

มีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ  

รอยละ 60 – 79  

ปรับปรงุ=(4) 

หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

มีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ  

รอยละ 40 – 59 ตํ่ากวารอยละ 40 ไมผานเกณฑ 
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5.3 ประสทิธิภาพ  

     (5 คะแนน) ดีมาก=(5) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทาํงานไดอยางตอเน่ือง  

และมีประสิทธิภาพครบตามที่กําหนดไว 

ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

ดี=(3) 

ทาํงานไดอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพครบ 

ตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ แตมีขอบกพรองเลก็นอย 

พอใช=(2) 
ทํางานไดไมครบตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ และมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ=(1) 
ทํางานไมได ตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

5.4 ประสทิธิผลตอการลงทุน  

(5 คะแนน) 
ดีมาก=(5) 

เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ  ที่สามารถก อให เก ิดผลงาน 

ท ี่ค ุมค าต อการลงท ุนในระดับสงู 

ดี=(3) 
เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ  ที่สามารถก อให เก ิดผลงาน 

ท ี่ค ุมค าต อการลงท ุนในระดับปานกลาง 

พอใช (2) 
เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ  ที่สามารถก อให เก ิด 

ผลงานท ี่ค ุมค าต อการลงท ุนในระดับนอย 

ปรับปรงุ(1) ไมสามารถก อให เก ิดผลงานท ี่ค ุมค าต อการลงท ุน 

 

หมายเหตุ  หากคะแนนรวมของผลงานมีคะแนนเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนดานคุณคา วามีผล

คะแนนตางกันหรือไม โดยพิจารณาตามลําดับจุดใหคะแนนที่มากไปหานอย 

10. แนวทางการปฏิบัติ ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการดําเนินโครงการประเมินสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน” ประจําปการศึกษา 2564  

 

 

 

 

(นายกิตติพงค  อุตตมะเวทิน) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 

ประธานคณะกรรมการขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานฯ 

ประจําปการศึกษา 2564 

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน 
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