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ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน 
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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  
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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 
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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 
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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… 
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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 
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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  
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