
 

 

 

ระเบียบการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ  
โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย               

ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี 
-------------------------------------------------- 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถจากที่ได้
ศึกษามาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือให้ผู้เรียนและ
ผู้สอนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเหมาะสม สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง
ข้อมูลในการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้มีความเหมาะสมที่น าไปใช้อ้างอิงในการประเมินมาตรฐาน 
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้ การด าเนินการจัดประกวดนวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาเอกชนได้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐบาล 
ภาคเอกชนแล้วเห็นสมควรให้ก าหนดระเบียบปฏิบัติส าหรับการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ปีการศึกษา 
2563 ดังนี้ 

 
ข้อก าหนดการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ 

1.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนในสถานอาชีวศึกษาเอกชนได้ร่วมกลุ่มกันคิดสิ่งประดิษฐ์ที่อาจเป็น

นวัตกรรมใหมใ่นการพัฒนาสังคม 
2. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์       
3. เพ่ือให้ได้มีการพัฒนาและใช้ภูมิปัญญาตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการผลิต 
4. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ไปสู่เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์

หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น  
5. เพ่ือส่งเสริมในการสร้างประโยชน์หรือมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การพัฒนาประเทศ

และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 

                                                                                                                                                                                                                                      
2. ข้อก าหนดทั่วไป 

1. สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นจะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับชาติในการประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน มาก่อน 

2. สิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียน นักศึกษาที่รวมกลุ่มกันคิดค้น ให้พิจารณาจ านวนผู้เรียนภายในกลุ่มดังนี้ 
 2.1   ผลงานระดับ ปวช. จ านวนผู้เรียนตามความเหมาะสมของชิ้นงาน 
 2.2   ผลงานระดับ ปวส. จ านวนผู้เรียนตามความเหมาะสมของชิ้นงาน 



 

 

 

3.  มีแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประกอบด้วยคู่มือการใช้งานของ
สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเป็นภาษาไทยจ านวน 2 ชุดส่งพร้อมชิ้นงานภายในระยะเวลาที่จัดการ
แข่งขันระดับชาติในแต่ละภูมิภาคก าหนด 

4. การน าเสนอชิ้นงาน น าเสนอชิ้นงานละไม่เกิน 7 นาที โดยน าเสนอ เช่น แนะน าสมาชิกในการ
จัดท าผลงาน, ชื่อผลงาน, ที่มาและความส าคัญ, วัตถุประสงค์ของผลงาน, หลักการท างานหรือ
กระบวนการ และสรุปผล 

5. ในการน าเสนอผลงานสามารถส่งสมาชิกน าเสนอผลงานอย่างน้อย 1 คนต่อผลงาน และต้องเป็น
เจ้าของผลงาน 

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน 
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์และกติกาการประกวดนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ทั้ง 9 ประเภท  
4. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน 

1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นนักศึกษาในระบบปกติหรือระบบทวิภาคี โดยไม่จ ากัด
อายุและได้ลงทะเบี ยนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน  

2. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบของสถาบัน 
3. สถานศึกษาสามารถส่งได้มากกว่า 1 ชิ้นงาน ขอให้สถานศึกษาท าการคัดกรอง คัดเลือก หรือจัด

ประกวดภายในและคัดเลือกส่งเข้าประกวดแข่งขันในระดับชาติ 
4. สถานศึกษาใดที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องจ่ายค่าสมัครเป็นรายชิ้นผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

5. คณะกรรมการตัดสิน 
คณะกรรมการประเมินผลงานประเภทนวัตกรรมละ  3 ท่าน ประกอบด้วย 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ เชี่ยวชาญจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือผู้ เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ ประเภท
นวัตกรรมละ 1 ท่าน  

2. อาจารย์จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (คณะกรรมการการประเมิน จะต้องท างานอย่างน้อย    
3 ปีและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาโครงงาน) ประเภทนวัตกรรมละ  2 ท่าน 
โดยคณะกรรมการจัดการประเมินผลงาน เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการตัดสิน    

(การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสามารถพิจารณาแต่งตั้งได้เพ่ิมเติม เพ่ือความสอดคล้องกับจ านวน
ของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 หมายเหตุ  :  คณะกรรมการจัดการประเมินผลงาน จะต้องจัดให้คณะกรรมการตัดสิน ตรวจประเมิน     
แบบรายงานการวิจัย ก่อนวันประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 



 

 

 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
   คะแนน  90 – 100 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
   คะแนน  80 – 89 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

คะแนน  70 – 79 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน  60 - 69  คะแนน  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  

7. ค าจัดกัดความ และเจตนารมณ์  
ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. ค าจ ากัดความ 
เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้

ดียิ่งขึ้น 
2. เจตนารมณ์ 

2.1.    เพ่ือสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

2.2.    เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.3.    เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในความปลอดภัยทางถนนและความปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
1. ค าจ ากัดความ 

เป็นเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกลที่ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช้ส่งเสริมสนับสนุนในการประกอบอาชีพ
ด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 

เครื่องจักรกล หมายถึง ชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งถูกสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่องจักรกลจะต้องมีพลังขับเคลื่อน      
เช่น พลังงานเชิงกล ความร้อน เคมีหรือไฟฟ้า เป็นต้น 

เครื่องมือกล หมายถึง เครื่องมือที่ท างานโดยอาศัยพลังงานขับเคลื่อน เช่น ไฟฟ้า เครื่องยนต์ 
หรือต้นก าลังอ่ืน ๆ 
2. เจตนารมณ์  

เพ่ือการประกอบอาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักประดิษฐ์  จัดท าผลงานสิ่งประดิษฐ์  ที่สามารถ
ท างานด้วยระบบอัตโนมัติและน าไปใช้ประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
สามารถลดต้นทุนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เป็นต้น 
 

ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (เน้นโซล่าเซลล์) 
1. ค าจ ากัดความ 

เป็นเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด ที่บ่งบอกว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม  (เน้นเรื่องโซลล่าเซลล์)          
แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนตามหลัก ของงานวิจัย สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์     
และเป็นผลงานที่เกิดจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
2. เจตนารมณ์  

เพ่ือให้นักประดิษฐ์สร้างเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรือใช้พลังงาน    
อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย คุ้มค่า             
ทางเศรษฐศาสตร์ มีความทันสมัยเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
1.  ค าจ ากัดความ 

 อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานแล้วเป็นประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อร่างกาย 
ผลิตภัณฑ์อาหาร หมายถึง อาหารส าเร็จรูป หรือกึ่งส าเร็จรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่

หรือพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิมส าหรับมนุษย์ใช้บริ โภค ซึ่ งได้จากกระบวนการแปรรูปผลผลิต            
ทางการเกษตรและประมง สามารถแสดงขั้ นตอนการคิดค้นแปรรูปส่วนประกอบคุณค่า              
ทางโภชนาการ วิธีการบริโภค และข้อมูลอ่ืน ๆ ตามประเภทผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างชัดเจนมีความ
ปลอดภัย ตรงตามกลุ่มผู้บริโภค และสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

ผลิตภัณฑ์อาหารส า เร็จรูป หมายถึ ง  ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร             
พร้อมบรรจุภัณฑ์ ที่ท าขึ้นเรียบร้อยพร้อมรับประทาน 

ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่ งส าเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ประเภทผ ลิตภัณฑ์อาหาร          
พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ท าขึ้นเรียบร้อยอยู่แต่ไม่พร้อมใช้รับประทานต้องน าไปปรุง หรือ ผ่านกรรมวิธี 
อย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะรับประทานได้ 
2. เจตนารมณ์  

เพ่ือให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบรรจุภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งสามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์และ/หรืออุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์ 
1.  ค าจ ากัดความ 

งานหัตถศิลป์  หมายถึง ผลงานศิลปะในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยมือโดยถือความงาม
เป็นหลักและน าแนวความคิดศิลปะสมัยเก่ามาประยุกต์เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือเอกลักษณ์ของชุมชนให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์  โดยใช้เทคโนโลยี 
เครื่องมือ เครื่องจักรบางส่วนในการประดิษฐ์ผลงานตามหลัก องค์ประกอบศิลป์ในการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการประดับ ตกแต่ง อาคารบ้านเรือน สถานที่หรือสิ่งของเครื่องใช้  
ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องประดับร่างกายที่ใช้ในชีวิตประจ าวันตามวิถีไทยในสังคมปัจจุบัน 

การบรรจุภัณฑ์  หมายถึงศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยใช้การออกแบบประดิษฐ์ 
ด้วยมือหรือเทคโนโลยี   ที่มีความสวยงามเป็นหลักเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
2.  เจตนารมณ์  

เพ่ือให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ทางด้านหัตถศิลป์  ต้องเป็นกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์
ระหว่างนักเรียน นักศึกษาร่วมกับชุมชนโดยน าเอาภูมิปัญญา วัสดุ ในท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
ไทยมาประยุกต์วัสดุอ่ืน ๆ ที่มีความหลากหลาย แสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย
พร้อมบรรจุภัณฑ์ เพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทยและเกิดประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าของ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์ 

 
ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 

1.  ค าจ ากัดความ 
เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ที่ถูกพัฒนาหรือคิดค้นขึ้นใหม่ที่

บ่งชี้ว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงกระบวนการตามหลักของการวิจัย 
สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เป็นผลงานที่เกิดจากบูรณาการการจัดการเรียน   
การสอน  
2.  เจตนารมณ์  

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างสรรค์การพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวในการ
ยกระดับคุณภาพสังคมให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี และการเรียนรู้มุ่งไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการ
ผลิตและจ าหน่าย 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
1.  ค าจ ากัดความ 

เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในด้านการแพทย์ ที่ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นมาใหม่ ให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น ป้องกันบรรเทา หรือป้องกันโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2)       
พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “เครื่องมือแพทย์” ในมาตรา 4 แห่ง                

พระราชบัญญัเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“เครื่องมือแพทย์หมายความว่า” 
1.   เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกาย น้ ายาที่ใช้ตรวจในหรือนอก

ห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์  ซอฟต์แวร์หรือวัตถุอ่ืนใด ที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มุ่งหมายเฉพาะ
ส าหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใดกับมนุษย์หรือสัตว์ต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้โดยล าพัง ใช้ร่วมกันหรือใช้ประกอบ
กับสิ่งอ่ืนใด 

 (ก)   วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บ าบัด บรรเทาหรือรักษาโรค  
 (ข)   วินิจฉัย ติดตาม บ าบัด บรรเทาหรือรักษาการบาดเจ็บ  
 (ค)   ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้ าหรือจุนด้านกายวิภาคหรือกระบวนการ

ทางสรีระของร่างกาย  
 (ง)   ประคับประคองหรือช่วยชีวิต  
 (จ)   คุมก าเนิดหรือช่วยการเจริญพันธุ์  
 (ฉ)   ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการ  
 (ช)   ให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือการ

วินิจฉัย 
2.   อุปกรณ์เสริมส าหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ตาม (1) 
3.   เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์  หรือวัตถุอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดว่าเป็น

เครื่องมือแพทย์  
ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของสิ่งที่กล่าวถึงตาม (1) ซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์

ต้องไม่เกิดจากกระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน หรือปฏิกิริยาเผาผลาญให้เกิดพลังงาน
เป็นหลัก 

 
 
 



 

 

 

มาตรา 4 ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “อุปกรณ์เสริม” ระหว่างบทนิยามค าว่า “เครื่องมือแพทย์” 
และค าว่า“ผลิต” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 “อุปกรณ์เสริม” 
หมายความว่า สิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มุ่งหมายเฉพาะให้ใช้
ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ เพ่ือช่วยหรือท าให้เครื่องมือแพทย์นั้นสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่มุ่ง
หมายจองเครื่องมือแพทย์นั้น” 
2. เจตนารมณ์  

2.1   เพ่ือสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ หรืออุปกรณเ์สริมทางด้านการแพทย์หรือป้องกันโรคติดต่อ 
2.2   เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
2.3  เพ่ือเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ

อุปกรณ์เสริมทางด้านการแพทย์หรือป้องกันโรคติดต่อ 
2.4   เพ่ือป้องกัน บรรเทา ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของ

ร่างกายความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อชีวิต  
 
ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

1.  ค าจ ากัดความ 
เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึงเทคโนโลยีซึ่งน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับ

สิ่ งมี ชี วิ ต  หรื อชิ้ นส่ วนของสิ่ งมี ชี วิ ต  เ พ่ือประโยชน์ ต่ อมนุษย์ ไม่ ว่ าจะ เป็นทางการผลิ ต                  
หรือทางกระบวนการในด้านต่าง ๆ 

สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลผลิต หรือผู้ลิตภัณฑ์ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยเป็นเทคนิคการน าสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต(พืชและสัตว์) มาพัฒนา
หรือปรับปรุง ให้เป็นผลิตผลหรือผู้ลิตภัณฑ์  ที่ปราศจากสารเคมีอันตราย และไม่ใช้เครื่องจักร 
เครื่องมืออุปกรณ์และไม่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับมนุษย์ 
 ผลผลิต หมายถึงผลิตผลจากพืช และสัตว์ ผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพหมายถึง การน า
ผลิตผลจากพืชและสัตว์มาแปรรูปโดยผ่านกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับมนุษย์  หมายถึงกระบวนการน าผลิตผลจากพืชและสัตว์ มาปรุงหรือ
แปรรูปเป็นอาหารมนุษย ์
2. เจตนารมณ์  

เพ่ือสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
2.1 เพื่อพัฒนาผลผลิต หรือผู้ลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์  
2.2 เพ่ือน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
2.3 เพื่อพัฒนาผลผลิต หรือผู้ลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
 
 



 

 

 

ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ Mini Smart Farms 
1.  ค าจ ากัดความ 

เกษตรอัจฉริยะขนาดเล็ก (Mini Smart Farms) หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่น าเอาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยทั้งระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารไร้สาย ระบบเซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ผสมผสานกับ
งานด้านการเกษตรกรรม มาให้ในการบริหารจัดการ ดูแลพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่ต้องการควบคุม โดยใช้อินเทอร์เน็ตสั่งการควบคุมร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทาง
เครอืข่ายอินเตอร์เน็ต 
2.  เจตนารมณ์  

เพ่ือให้นักประดิษฐ์สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์เกษตรอัจฉริยะขนาดเล็ก (Mini Smart Farms)    
ของนักเรียนนักศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส าหรับใช้ในการเ พ่ิมปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือให้สามารถใช้งานในครัวเรือน หรือ ชุมชน เป็นเครื่องอ านวย
ความสะดวกและสามารถพัฒนาน าไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
   ..................................... 

1. ปกนอก 

2. รองปก 

3. ปกใน 

4. บทคัดย่อภาษาไทย 

5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

6. กิตติกรรมประกาศ 

7. สารบัญ   

8. สารบัญ  ตาราง 

9. สารบัญ  ภาพ / แผนภูมิ / อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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วิจัยฉบับสมบูรณ์  ตรวจรูปแบบการพิมพ์ (Format) รูปแบบการอ้างอิงเอกสาร (Style) ในเนื้อหารายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์  การก าหนดลักษณะของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ที่นักวิจัยจะต้องน าส่งส านักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา 

ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาจึงได้ก าหนดระเบียบการส่งต้นฉบับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไว้
ให้นักวิจัยยึดเป็นแนวทางในการส่งต้นฉบับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  และส านักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษาสามารถตรวจสอบต้นฉบับ เพ่ือให้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มีคุณภาพและมีรูปแบบเดียวกัน 

1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้  
1.1. ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาดเอ 4 โดยก าหนด เว้นระยะห่าง

ระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ด้านล่างและ
ขวามือ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 

1.2. รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้รูปแบบอักษร 
TH Sarabun PSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยตั้งค่า Spacing 
(ระยะห่าง) ดังนี้   ค่า Before (ก่อน) เท่ากับ 0 ,  ค่า After (หลัง) เท่ากับ 0,       
ค่า Line Spacing (ระยะห่างบรรทัด) เท่ากับ 1 หรือ Single  และขนาด ชนิดของ
ตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางต าแหน่ง มีดังนี้ 
1.2.1. หัวกระดาษ ประกอบด้วย เลขหน้า ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดาต าแหน่ง   

ชิดขอบกระดาษด้านขวา 
1.2.2. ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  คลิกที่ต าแหน่งนี้ให้เป็นแถบสีด าและพิมพ์ชื่อ

เรื่องภาษาไทย ขนาด 20 ชนิดตัวหนาต าแหน่งก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
1.2.3. ชื่อผู้วิจัย ขนาด 20 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง 
1.2.4. หน่วยงาน หรือสังกัดของผู้วิจัย ขนาด 20 ชนิดตัวหนาต าแหน่งกึ่งกลาง

หน้ากระดาษใต้ชื่อผู้วิจัย 
1.2.5. หัวข้อของบทคัดย่อไทย ภาษาไทย ขนาด 16 ชนิดตัวหนาต าแหน่งชิด

ขอบกระดาษด้านซ้าย 
1.2.6. เนื้อหาบทคัดย่อไทย ภาษาไทย ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดาจัดพิมพ์เป็น     

1 คอลัมน์  บรรทัดแรกเว้น 1 Tab  จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้
ชิดขอบทั้งสองด้าน 

1.2.7. หัวข้อเรื่องภาษาไทย 18 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
1.2.8. หัวข้อย่อย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดาระบุ

หมายเลขหน้าหัวข้อย่อย โดยเรียงตามล าดับหมายเลขต าแหน่ง เว้น 1 Tab  
จากขอบกระดาษด้านซ้าย 



 

 

 

1.2.9. เนื้อหา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดาจัดพิมพ์เป็น 
1 คอลัมน์  และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน 

1.2.10. บรรณานุกรม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดใช้แบบ       
APA 6th (American psychology Association) 

2. การเรียงล าดับเนื้อหาต้นฉบับ 
เนื้อหา ภาษาไทยที่มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด     

(ในกรณีท่ีค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค าเฉพาะที่แปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้) 
และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค าย่อต้องเขียนค าเต็มไว้ครั้งแรกเนื้อหา
เรียงล าดับดังนี้    
2.1. ปกในและปกนอก โดยชื่อเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 

ตัวอักษร ชื่อเรื่องภาษาไทย พร้อมรายชื่อผู้วิจัย (ถ้ามีผู้วิจัยมากกว่า 3 คน ให้ระบุชื่อ
ผู้วิจัย 3คนและคณะ) 

2.2. บทคัดย่อเขียนเฉพาะภาษาไทย สรุปสาระส าคัญให้เข้าใจง่าย ความยาว ไม่ควรเกิน 
15 บรรทัด ใช้อักษรตัวตรง จะใช้ตัวเอนเฉพาะศัพท์วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์  จุดมุ่งหมาย และขอบเขตของการวิจัยวิธีการวิจัย รวมถึงเครื่องมือที่ใช้
วิธีการเก็บข้อมูล จ านวนและลักษณะของกลุ่มที่ศึกษาผลการวิจัย รวมถึงระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ (ถ้ามีการทดสอบ) บทคัดย่อที่ดี ควรมีความถูกต้อง โดยระบุ
จุดประสงค์และเนื้อหาของเรื่องตามที่ปรากฏในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  เช่น ค าย่อ
ค าที่ไม่คุ้นเคยให้เขียนเติมเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก ไม่จ าเป็นต้องอ้างเอกสาร พยายาม
เขียนให้สั้นที่สุด ลักษณะของการรายงานมากกว่าการประเมิน จึงไม่ควรมีค าวิจารณ์  
นอกจากรายงานผล ข้อมูลตัวเลขที่ส าคัญที่ได้จากการวิจัย 

2.3. กิตติกรรมประกาศ คือข้อความแสดงความขอบคุณบุคคล สถาบันและ/หรือหน่วยงาน
ที่มีส่วนช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการค้นคว้าเพ่ือเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
ตลอดทั้งคณะกรรมการสอบผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย ผู้ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูล และผู้ที่
อนุญาตให้ใช้ข้อเขียน หรืเครื่องมือในการวิจัย ข้อความดังกล่าวควรเขียนเรียบ ๆ    
โดยเขียนนี้เป็นภาษาทางวิชาการการระบุชื่อบุคคลให้ระบุชื่อจริงพร้อมนามสกุล   
และค าน าหน้า ห้ามใช้ชื่อเล่น ถ้าเป็นบุคคลที่มียศ/ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่ง
หน้าที่การงาน ให้ระบุไว้ด้วย กิตติกรรมประกาศนี้ให้พิมพ์ไว้ ต่อจากบทคัดย่อ    
ความยาวไม่เกิน 1 หน้า ท้ายข้อความระบุชื่อผู้เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อม  
ปีที่ท าเสร็จ หากผู้เขียนรายงานวิจัยมีมากกว่า 1 คน ให้ใช้ค าว่า “คณะผู้วิจัย”  

2.4. สารบัญ   เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบส าคัญทั้งหมดของรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์  พิมพ์เลขหน้าก ากับ โดยเริ่มนับจากบทคัดย่อเป็นหน้า ก 



 

 

 

2.5. สารบัญตาราง (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งต าแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ ในราย
งานวิจัยฉบับสมบูรณ์  พิมพ์เรียงล าดับต่อจากส่วนสารบัญ  

2.6.  สารบัญภาพ (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งต าแหน่งหน้าของ รูปภาพ แผนที่แผนภูมิ กราฟ 
ฯลฯ ทั้งหมดท่ีมีอยู่ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  พิมพ์ขึ้นหน้าใหม่เรียงต่อจากสารบัญ  
ตาราง 

2.7. บทที่ 1 บทน าประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญ, วัตถุประสงค์ของการวิจัย,
กรอบแนวคิดในการวิจัย, ขอบเขตการวิจัย, สมมตฐานการวิจัย, นิยามศัพท์  และ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ 
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
บทที่ 4 ผลการวิจัย 
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ตามล าดับ โดยหน้าแรกของแต่ละบทไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่นับหน้า ส่วนหน้า
ถัดไป พิมพ์เลขหน้าก ากับทุกหน้า (เอกสารทั้ง 5 บท ไม่เกิน 15 หน้า) 

2.8. ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผู้เขียน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  โดยให้เขียนนี้เป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 1 หน้า        
มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
-   ชื่อนามสกุล พร้อมค าน าหน้า 
-    ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ให้ใส่ไว้ด้วย 
-    วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด 
-    วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ขั้นปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
-    สถานศึกษาและปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 
-    ประสบการณ์การท างาน ชื่อผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
-    รางวัล หรือทุนการศึกษาที่ได้รับ ระบุเฉพาะที่ส าคัญ 
-    ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และสถานที่ท างานตามล าดับ 

โดยย่อหน้าแรกของหัวข้อ ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่นับหน้า ส่วนหน้าถัดไป พิมพ์เลขหน้าก ากับทุกหน้า 
 
 



 

 

 

ข้อก าหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน

ระดับชาติ 

…………………………………………………………………..……….…….. 

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐด์้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. ค าจ ากัดความ 

เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
2. เจตนารมณ์ 

2.1 เพ่ือสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี

ยิ่งขึ้น 

2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และสังคมแห่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในความปลอดภัยทางถนนและความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายการวิจั ยของชาติ นโยบาย

รัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/ยุทธศาสตร์จังหวัด/พันธกิจ และ

นโยบายของสถานศึกษา 

3.2 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้คิดค้นและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ด้านพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

3.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและเจตคติในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.4 เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

3.5 เพ่ือสนับสนุนการน าไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

3.6 เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

 

 



 

 

 

4. ข้อก าหนดทั่วไป 

4.1 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต หรือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

4.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นข้ึนใหม่หรือพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีความปลอดภัย

ปราศจากผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.3 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้งานได้จริง มีความปลอดภัย เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และมีการ

น าไปทดลองใช้งานจริงกับบุคคลทั่วไปหน่วยงานชุมชนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน 

4.4 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการด้านการเรียนการสอนที่สามารถสาธิตหรือทดลองการ

ใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือทดลองการใช้งานให้เห็นได้อย่าง

เด่นชัด 

4.5 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ,ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบและ

การศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียน นักศึกษารวมกลุ่มกันคิดค้น ให้พิจารณาจ านวนผู้เรียนตามความเหมาะสม

ของชิ้นงาน 

4.6 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 1 จากสถานศึกษาเดี่ยวกันต้องไม่ซ้ ากับผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกันและประเภทอ่ืน ๆ อาทิเช่น ชื่อรูปร่าง คุณลักษณะ และกระบวนการ

ท างาน 

4.7 ให้จัดท าเอกสารประกอบการประกวดจ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วยเอกสาร จัดเรียงเอกสาร

ตามล าดับดังนี้    

4.7.1 แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (รายงาน 5 บทอย่าง

ย่อไม่เกิน 15 หน้า) 

4.7.2 แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” จ านวน 1 แผ่น วางรูปภาพ QR CODE แบบ

รายงานโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และแนบ Link ที่อยู่ของแบบรายงาน (แนบไว้ใน

ภาคผนวก) 

4.7.3 คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จ านวนไม่เกิน 3 หน้า (แนบไว้ใน

ภาคผนวก) 

4.7.4 แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง (ถ้ามี) (แนบไว้ในภาคผนวก) 



 

 

 

4.7.5 รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)  (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.8 การประกวดระดับชาติให้มีแผ่นป้ายไวนิล โปสเตอร์ แสดงรายละเอียดการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ   

เป็นภาษาไทยขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดทั่วไปของผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 1 ทุกประการจึงจะเข้าร่วมการประกวดได้ 

5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีการลงทะเบียนผลงานใน ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้า

ร่วมการประกวด ได้รับงบประมาณและการรับรองผลการประกวด โดยให้น าส่งเอกสารแบบคุณลักษณะ 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ที่พิมพ์ออกจากระบบในวันที่รายงานตัวกับคณะกรรมการรับ

ลงทะเบียน (ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บเจ้าภาพจัดการแข่งขัน/ประกวด) 

5.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลาที่ก าหนดหาก

ไม่ลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาทุกก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแต่อนุญาตให้จัด

แสดงผลงานได้ 

5.4 การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย

แจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจประเมินถือ

เป็นที่สิ้นสุด 

5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบหรือส่ง

ประกวดมากกว่า 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวดและต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับชาติมาก่อน หรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่โดยเปลี่ยน

ประเภท 

5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาดแล้วน ามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือส่ง

เข้าประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.7 กรณีที่เป็นการน าสินค้าหรือผู้ผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายมาพัฒนาต่อยอดต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มี

การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตร

หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น 



 

 

 

5.8 กรณีเกิดปัญหาในการด าเนินงานให้คณะกรรมการกลางเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดทั้งนี้ภายใต้ข้อก าหนดกติกา

และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

อาชีวศึกษาเอกชน  

5.9 กรณีผลงานเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัยทางถนนและความปลอดภัยใน

การขับขี่รถจักรยานยนต์ จะมีสิทธิในการพิจารณาให้ได้รับรางวัลเพ่ิมเติมจากหน่วยงานหรือสถาบันขับขี่

ปลอดภัย (เฉพาะผลงานที่เขา้ร่วมการประกวดในระดับภาคและระดับชาติเทา่นั้น) (ถ้ามี) 

 

6. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

ให้จัดส่งเอกสารแบบรายงานการวิจัย ไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการจัดแข่งขันตามก าหนดเวลาที่

คณะกรรมการในแต่ละภาคเป็นผู้ก าหนด จ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้    

ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (แบบน าเสนอ 5 บทไม่เกิน 

15 หน้า นับตั้งแต่หน้าแรกของบทท่ี 1 ถึงหน้าสุดท้ายของบทท่ี 5) 

ส่วนที่ 2 ภาคผนวกประกอบด้วย 

2.1 แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” (สรุป 1 หน้า) 

2.2 คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 3 หน้า) 

2.3 แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง พร้อมหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 

2.4 รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)   

หมายเหต : คณะกรรมการจะส่งคืนแบบรายงานการวิจัย ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 1 เล่ม         

ในวันแข่งขัน ณ. จุดลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน          

7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

7.1. รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK  

7.2. ขนาดตัวอักษรแบบปกติขนาด 16 point  และหัวข้อขนาด 18 point  

 

 

 

 



 

 

 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯประเภทท่ี 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แบบประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯประเภทท่ี 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชื่อผลงาน......................................................................... วิทยาลัย ...................................................... 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 
1.1    แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน)  

             1.1.1 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (10 คะแนน) 10 8 6 4 

     1.2    แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”(6 คะแนน)     

             1.2.1. ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (6 คะแนน) 6 5 4 3 

1.3    คู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) 
1.3.1 คู่มือประกอบการใช้งานชัดเจนถูกต้อง (4 คะแนน) 4 3 2 0 

2. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 

2.1.   ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่ (10 คะแนน) 10 8 6 4 

2.2.   สามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

2.3.   สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และหรืออุตสาหกรรมได้ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
3. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 

    
3.1. ความพร้อมในการน าเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 3 2 1 0 

3.2. บุคลิกภาพของผู้น าเสนองานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 3 2 1 0 

3.3. ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาษาไทย 4 คะแนน) 4 3 2 0 

3.4. ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
 
 
 
    



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

4. ความเหมาะสมด้านลักษณะรูปแบบของผลงานสิ่งประดิษฐ์ (รวม 20 คะแนน) 

4.1.   เทคนิคการออกแบบและระบบการท างาน (5คะแนน) 5 4 3 2 

4.2.   รูปแบบความเหมาะสม (5 คะแนน) 5 4 3 2 

4.3.   ความปลอดภัย (5 คะแนน) 5 4 3 2 

4.4.   ผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 คะแนน) 5 4 3 2 
5. การเลือกใช้วัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ (10 คะแนน) 

5.1.   วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

5.2.   คุณภาพของวัสดุ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (15 คะแนน) 

6.1   ประโยชน์การใช้งาน (5 คะแนน)  5 4 3 2 

6.2   ประสิทธิภาพ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

6.3   ประสิทธิผลต่อการลงทุน (5 คะแนน) 5 4 3 2 

รวม 100 คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  90 – 100 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

   คะแนน  80 – 89 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
คะแนน  70 – 79 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน  60 - 69  คะแนน  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  

 
 
 
 
 



 

 

 

ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบมีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอา้งอิงได ้ 

ดี = 8 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 6 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมม่ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 4 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมม่ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไมม่ีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”(6 คะแนน) ดีมาก = 6 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ตาม
แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” เหมาะสม
ที่จะเก็บไว้ เป็นเอกสารอา้งอิงได ้ 

ดี = 5 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน    
ตามแบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน  เหมาะสมที่จะเก็บไว้      
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 4 

ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้           
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 3 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” มีข้อบกพร่อง
มาก ไมเ่หมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

คู่มือประกอบการใช้งานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) ดีมาก = 4 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อไดถู้กต้องครบถ้วน  

ดี = 3 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อไดแ้ต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

พอใช้ = 2 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา แต่ไม่มีทีอ่ยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได ้

ปรับปรุง = 0 
ไม่มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดตั้งการใช้งาน 
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่
สามารถติดต่อได้  

 
 
 



 

 

 

2. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่       
(10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ  

ดี = 8 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ และ   
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยา่งชัดเจน  

พอใช้ = 6 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ แต่ไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพ  

ปรับปรุง = 4 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์ หรือพัฒนาขึน้
ใหม่  

สามารถท างานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 ท างานได้ดีและสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์  

ดี = 4 
ท างานได้ดีและสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์  
แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย  

พอใช้ = 3 
ท างานได้ดีและสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์  
แต่มีข้อบกพร่องมาก  

ปรับปรุง = 2 ท างานไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และ
หรืออุตสาหกรรมได้ (5 คะแนน) ดีมาก = 5 

แสดงเอกสารหลักฐานการซื้อขายผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ประกอบด้วย สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใบเสร็จรับเงิน 
หรือสัญญาการซื้อขายและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อหรือสั่ง
ผลิต 

ดี = 4 

สามารถแสดงหลักฐานการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯพัฒนา
ต่อยอดและพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม โดยมี เอกสารยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือเอกสารเจรจาสั่งซื้อหรือสั่งผลิต 

พอใช้ = 3 

แสดงเอกสารรับรองการใช้งานจากผู้ ใช้งาน  หรือ
เอกสารหลักฐานการให้โจทย์และให้ค าแนะน าผู้ประดิษฐ์
ฯ ในการน าไปสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาสู่ เชิง
พาณิชย์  

ปรับปรุง = 2 
มีแนวโน้มจะน าไปพัฒนาต่อยอดและพัฒนากระบวนการ
ผลิตสู่เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมในปัจจุบันแต่ไม่มี
เอกสารหลักฐานแสดงที่ชัดเจน  



 

 

 

3. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความพร้อมในการน าเสนอ 
ผลงานและการสาธิตภาษาไทย และ
อังกฤษ (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วนและ
เหมาะสม  

ดี = 3 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่อง
บางส่วน  

พอใช้ = 2 
มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องมาก  

ปรับปรุง = 0 ไม่มีความพร้อมในการน าเสนอผลงาน  
บุคลิกภาพของผู้น าเสนองาน
ภาษาไทยและอังกฤษ (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 3 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 2 ด้าน 

พอใช้ = 2 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 1 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอ ไม่เหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาษาไทย (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้าน  

ดี = 3 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 3 ด้าน 

พอใช้ = 2 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 2 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) ดีมาก = 3 

มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ครบถ้วนทั้ง 4 ประเด็น 

ดี = 2 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 3 ประเด็น 

พอใช้ = 1 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 2 ประเด็น 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
 
 
 



 

 

 

4. ความเหมาะสมด้านลักษณะรูปแบบของผลงานสิ่งประดิษฐ์ (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
เทคนิคการออกแบบและระบบการ
ท างาน (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 
การออกแบบและระบบการท างานได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และระบบการท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน  

ดี = 4 
การออกแบบและระบบการท างานได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ แตร่ะบบการท างานยุ่งยากซับซ้อน 

พอใช้ = 3 
การออกแบบและระบบการท างานได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการบางส่วน และระบบการท างานยุ่งยากซับซ้อน 

ปรับปรุง = 2 
การออกแบบและระบบการท างาน ไม่เป็นไปตามหลัก
วิชาการ และระบบการท างานยุ่งยากซับซ้อน 

รูปแบบความเหมาะสม (5 คะแนน) 
ดีมาก = 5 

รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับ ลักษณะของ   
ผลงาน ครบทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 4 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับ ลักษณะของ   
ผลงาน ครบทั้ง 2 ด้าน 

พอใช้ = 3 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับ ลักษณะของ   
ผลงาน ครบทั้ง 1 ด้าน 

ปรับปรุง = 2 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก ไมเ่หมาะสมกับ ลักษณะของ   
ผลงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความปลอดภัย (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 
การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน  

ดี = 4 
การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน แต่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม 

พอใช้ = 3 

การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่
สมบูรณ์  

ปรับปรุง = 2 
การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่มีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน และไม่มีระบบป้องกันอันตราย        
ต่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน  

ผลกระทบต่อธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ดี = 4 มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมน้อย 

พอใช้ = 3 มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมปานกลาง 

ปรับปรุง = 2 มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. การเลือกใช้วัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ (10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 
ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย กับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 4 
ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย กับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทัง้ 2 ด้าน 

พอใช้ = 3 
ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย กับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 1 ด้าน 

ปรับปรุง = 2 ใช้วัสดุไม่เหมาะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย  
คุณภาพของวัสดุ (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 
คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทนแข็งแรง เหมาะสม
กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี = 4 
คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทนแข็งแรง สูงเกิน
ความจ าเป็นกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

พอใช้ = 3 
คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทนแข็งแรง น้อยกว่าที่
ควรจะใช้กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ปรับปรุง = 2 
คุณภาพของวัสดุที่ ใช้ มี คว ามคงทนแข็ งแรง ไม่
เหมาะสมกับผลงานสิ่งประดษิฐ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ประโยชน์การใช้งาน (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีประโยชน์และสามารถ ใช้งาน
ได้จริง ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ มีหลักฐานการ
น าไปใช้งานกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่า   
3 คน หรือ หน่วยงาน/ชุมชน ที่น าไปทดสอบ/ทดลอง
ใช้/ตรวจสอบมาตรฐาน 3 หน่วยงานและมีเอกสาร 
แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง 
และภาพประกอบ  

ดี = 4 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีประโยชน์และสามารถ ใช้งาน
ได้จริง ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ มีหลักฐานการ
น าไปใช้งานกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่า   
2 คน หรือ หน่วยงาน/ชุมชน ที่น าไปทดสอบ/ทดลอง
ใช้/ตรวจสอบมาตรฐาน 2 หน่วยงานและมีเอกสาร 
แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง 
และภาพประกอบ 

พอใช้ = 3 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีประโยชน์และสามารถ ใช้งาน
ได้จริง ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ มีหลักฐานการ
น าไปใช้งานกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่า   
1 คน หรือ หน่วยงาน/ชุมชน ที่น าไปทดสอบ/ทดลอง
ใช้/ตรวจสอบมาตรฐาน 1 หน่วยงานและมีเอกสาร 
แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง 
และภาพประกอบ 

ปรับปรุง = 2 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีประโยชน์และสามารถใช้งานได้
จริง ตามวัตถุประสงค์ แต่เอกสารแบบรับรองการน า
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริงและภาพประกอบ
ไม่สมบูรณ์  

 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ประสิทธิภาพ (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ค ร บ ต า ม ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น คุ ณ
ลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี = 4 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ค ร บ ต า ม ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น คุ ณ
ลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มี
ข้อบกพร่องเล็กน้อย  

พอใช้ = 3 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานได้ไม่ครบ ตามที่ก าหนดไว้
ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่ งประดิษฐ์ ฯ       
และมีข้อบกพร่อง  

ปรับปรุง = 2 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานไม่ได้ตามที่ก าหนดไว้    
ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์  

ประสิทธิผลต่อการลงทุน  
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถก่อให้เกิดผลงาน ที่
คุ้มคา่ต่อการลงทุนในระดับสูง  

ดี = 4 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถก่อให้เกิดผลงาน ที่
คุ้มคา่ต่อการลงทุนในระดับปานกลาง 

พอใช้ = 3 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถก่อให้เกิดผลงาน ที่
คุ้มคา่ต่อการลงทุนในระดับน้อย 

ปรับปรุง = 2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่สามารถก่อให้เกิด    
ผลงานที่คุ้มคา่ต่อการลงทุน  



 

 

 

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

1. ค าจ ากัดความ 

เป็นเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกลที่ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช้ส่งเสริมสนับสนุนในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เช่น 

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ใช้เครื่องมือ

หรืออุปกรณ ์

เครื่องจักรกล หมายถึง ชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือท าให้

บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่องจักรกลจะต้องมีพลังขับเคลื่อน เช่น พลังงานเชิงกล ความร้อน เคมีหรือ

ไฟฟ้า เป็นต้น 

เครื่องมือกล หมายถึง เครื่องมือที่ท างานโดยอาศัยพลังงานขับเคลื่อน เช่น ไฟฟ้า เครื่องยนต์ หรือต้นก าลังอ่ืน ๆ 

2. เจตนารมณ์  

เพ่ือการประกอบอาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักประดิษฐ์  จัดท าผลงานสิ่งประดิษฐ์  ที่สามารถท างานด้วยระบบ

อัตโนมัติและน าไปใช้ประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสามารถลดต้นทุนการผลิต เช่น 

อุตสาหกรรมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เป็นต้น 

3. วัตถุประสงค์  

3.1  เพ่ือสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ 

3.2  เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

3.3  เพ่ือสนับสนุนการน าไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

3.4  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

3.5  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพ 

3.6  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ท้องถิ่นหรือสถานประกอบการใน

การประกอบอาชีพ 

3.7 เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 



 

 

 

4. ข้อก าหนดทั่วไป 

4.1  เป็นเครื่องจักรกล ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือพัฒนาขึ้น เพ่ือใช้ส่งเสริมสนับสนุน ในการประกอบอาชีพด้าน

ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรมเหมาะสมกับการใช้งานมีความ

ปลอดภัย มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เกินมาตรฐาน และต้องไม่เคยผ่านการประกวด

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติมาก่อนหรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้า

ประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 

4.2  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถน าโปรแกรมประยุกต์ (Application) เป็นส่วนหนึ่งในการท างาน หรือไม่

ก็ได้ 

4.3  กรณีที่เป็นการน าสินค้าหรือผู้ลิตภัณฑ์ ที่มีจ าหน่ายมาพัฒนาต่อยอด ต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรของผู้อื่น 

4.4  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการการเรียน การสอน ที่สามารถสาธิต หรือทดลองการใช้งาน

ได้จริง ตามวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือทดลอง การใช้งานให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

4.5  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 2 จากสถานศึกษาเดี่ยวกัน ต้องไม่ซ้ ากับผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอ่ืน ๆ อาทิเช่น ชื่อรูปร่าง คุณลักษณะและกระบวนการท างาน 

ฯลฯ  

4.6  ให้จัดท าเอกสารประกอบการประกวดจ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วยเอกสาร จัดเรียงเอกสาร

ตามล าดับดังนี้    

4.6.1. แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (รายงาน 5 บทอย่างย่อ    

ไม่เกิน 15 หน้า) 

4.6.2. แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” จ านวน 1 แผ่น วางรูปภาพ QR CODE แบบรายงาน

โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และแนบ Link ที่อยู่ของแบบรายงาน (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.6.3. คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จ านวนไม่เกิน 3 หน้า (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.6.4. แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง (ถ้ามี) (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.6.5. รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)  (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.7  การประกวดระดับชาติให้มีแผ่นป้ายไวนิล โปสเตอร์ แสดงรายละเอียดการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  
เป็นภาษาไทยขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร 



 

 

 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดทั่วไปของผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 2 ทุกประการจึงจะเข้าร่วมการประกวดได้ 

5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีการลงทะเบียนผลงานใน ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วม

การประกวด ได้รับงบประมาณและการรับรองผลการประกวด โดยให้น าส่งเอกสารแบบคุณลักษณะ              

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ที่พิมพ์ออกจากระบบในวันที่รายงานตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 

(ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บเจ้าภาพจัดการแข่งขัน/ประกวด) 

5.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลาที่ก าหนดหากไม่

ลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาทุกก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแต่อนุญาตให้จัด

แสดงผลงานได้ 

5.4  การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจประเมินถือเป็นที่

สิ้นสุด 

5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลี ยนแบบหรือส่ง

ประกวดมากกว่า 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวดและต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับชาติ มาก่อน หรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่โดยเปลี่ยน

ประเภท 

5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาดแล้วน ามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือส่งเข้า

ประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.7  กรณีที่เป็นการน าสินค้าหรือผู้ผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายมาพัฒนาต่อยอดต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรของผู้อื่น 

5.8  กรณีเกิดปัญหาในการด าเนินงานให้คณะกรรมการกลางเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดทั้งนี้ภายใต้ข้อก าหนดกติกาและ

เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

อาชีวศึกษาเอกชน  

 

 



 

 

 

6. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

ให้จัดส่งเอกสารแบบรายงานการวิจัย ไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการจัดแข่งขันตามก าหนดเวลาที่คณะกรรมการใน

แต่ละภาคเป็นผู้ก าหนด จ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้    

ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (แบบน าเสนอ 5 บทไม่เกิน             

15 หน้า นับตั้งแต่หน้าแรกของบทท่ี 1 ถึงหน้าสุดท้ายของบทท่ี 5) 

ส่วนที่ 2 ภาคผนวกประกอบด้วย 

2.1   แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” (สรุป 1 หน้า) 

2.2   คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 3 หน้า) 

2.3   แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง พร้อมหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 

2.4   รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน) 

หมายเหตุ : คณะกรรมการจะส่งคืนแบบรายงานการวิจัย ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 1 เล่ม ในวันแข่งขัน ณ. 

จุดลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน          

 

7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และแบบรายงานการวิจัย 

7.1 รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 

7.2 ขนาดตัวอักษรแบบปกติขนาด 16 point  และหัวข้อขนาด 18 point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯประเภทท่ี 2 ด้านการประกอบอาชีพ 

แบบประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯประเภทท่ี 2 ด้านการประกอบอาชีพ 

ชื่อผลงาน......................................................................... วิทยาลัย ...................................................... 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 
1.1. แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน)  

          1.1.1 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (10 คะแนน) 10 8 6 4 

1.2    แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”(6 คะแนน)     

          1.2.1. ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (6 คะแนน) 6 5 4 3 

1.3    คู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) 

          1.3.1 คู่มือประกอบการใช้งานชัดเจนถูกต้อง (4 คะแนน) 4 3 2 0 

2. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 

2.1.   ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่ (10 คะแนน) 10 8 6 4 

2.2.   สามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

2.3.   หลักฐานการซื้อขายเชิงพาณิชย์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

3. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน)     
3.1. ความพร้อมในการน าเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 

4 3 2 0 

3.2. บุคลิกภาพของผู้น าเสนองานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 4 3 2 0 

3.3. ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาษาไทย 4 คะแนน) 4 3 2 0 

3.4. ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) 3 2 1 0 
 

 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

4. ความเหมาะสมด้านลักษณะรูปแบบของผลงานสิ่งประดิษฐ์ (รวม 20 คะแนน) 

4.1.   เทคนิคการออกแบบและระบบการท างาน (10คะแนน) 10 8 6 4 

4.2.   รูปแบบความเหมาะสม (4 คะแนน) 4 3 2 1 

4.3.   ความปลอดภัย (4 คะแนน) 4 3 2 1 

4.4.   ผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

5. การเลือกใช้วัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ (10 คะแนน) 

5.1.   วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

5.2.   คุณภาพของวัสดุ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (15 คะแนน) 

6.1   ประโยชน์การใช้งาน (5 คะแนน)  5 4 3 2 

6.2   ประสิทธิภาพการท าแบบอัตโนมัติหรืออ่ืนๆ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

6.3   ประสิทธิผลต่อการลงทุน (5 คะแนน) 5 4 3 2 

รวม 100 คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนน  90 – 100 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
   คะแนน  80 – 89 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

คะแนน  70 – 79 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน  60 - 69  คะแนน  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบมีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอา้งอิงได ้ 

ดี = 8 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 6 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมม่ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทัง้ในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 4 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมม่ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”(6 คะแนน) ดีมาก = 6 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ตาม
แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” เหมาะสม
ที่จะเก็บไว้ เป็นเอกสารอา้งอิงได ้ 

ดี = 5 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน    
ตามแบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน  เหมาะสมที่จะเก็บไว้      
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 4 

ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
สรุ ป  “สุ ดยอดนวั ตก ร รมอาชี ว ศึ กษ า ”  แต่ มี
ข้ อบกพร่องบางส่ วน  ไม่ เหมาะสมที่ จะ เก็บ ไว้           
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 3 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” มีข้อบกพร่อง
มาก ไมเ่หมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

คู่มือประกอบการใช้งานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) ดีมาก = 4 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อไดถู้กต้องครบถ้วน  

ดี = 3 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อไดแ้ต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

พอใช้ = 2 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา แต่ไม่มีทีอ่ยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได ้

ปรับปรุง = 0 
ไม่มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดตั้งการใช้งาน 
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่
สามารถติดต่อได้  

 
 
 



 

 

 

2. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่       
(10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ  

ดี = 8 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ และ   
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยา่งชัดเจน  

พอใช้ = 6 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ แต่ไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพ  

ปรับปรุง = 4 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์ หรือพัฒนาขึน้
ใหม่  

สามารถท างานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 ท างานได้ดีและสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์  

ดี = 4 
ท างานได้ดีและสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์  
แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย  

พอใช้ = 3 
ท างานได้ดีและสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์  
แต่มีข้อบกพร่องมาก  

ปรับปรุง = 2 ท างานไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
หลักฐานการซื้อขายเชิงพาณิชย์ 
(5 คะแนน) ดีมาก = 5 

แสดงเอกสารหลักฐานการซื้อขายผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ประกอบด้วย สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใบเสร็จรับเงิน 
หรือสัญญาการซื้อขายและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อหรือสั่ง
ผลิต 

ดี = 4 

สามารถแสดงหลักฐานการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯพัฒนา
ต่อยอดและพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม โดยมี เอกสารยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือเอกสารเจรจาสั่งซื้อหรือสั่งผลิต 

พอใช้ = 3 

แสดงเอกสารรับรองการใช้งานจากผู้ ใช้งาน  หรือ
เอกสารหลักฐานการให้โจทย์และให้ค าแนะน าผู้ประดิษฐ์
ฯ ในการน าไปสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาสู่ เชิง
พาณิชย์  

ปรับปรุง = 2 
มีแนวโน้มจะน าไปพัฒนาต่อยอดและพัฒนากระบวนการ
ผลิตสู่เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม     ในปัจจุบันแต่ไม่มี
เอกสารหลักฐานแสดงที่ชัดเจน  



 

 

 

3. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความพร้อมในการน าเสนอ 
ผลงานและการสาธิตภาษาไทย และ
อังกฤษ (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณป์ระกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วนและ
เหมาะสม  

ดี = 3 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่อง
บางส่วน  

พอใช้ = 2 
มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องมาก  

ปรับปรุง = 0 ไม่มีความพร้อมในการน าเสนอผลงาน  
บุคลิกภาพของผู้น าเสนองาน
ภาษาไทยและอังกฤษ (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 3 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 2 ด้าน 

พอใช้ = 2 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 1 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอ ไม่เหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาษาไทย (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้าน  

ดี = 3 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกตอ้งทั้ง 3 ด้าน 

พอใช้ = 2 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 2 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) ดีมาก = 3 

มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ครบถ้วนทั้ง 4 ประเด็น 

ดี = 2 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 3 ประเด็น 

พอใช้ = 1 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 2 ประเด็น 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
 
 
 

 



 

 

 

4. ความเหมาะสมด้านลักษณะรูปแบบของผลงานสิ่งประดิษฐ์ (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
เทคนิคการออกแบบและระบบ 
การท างานอัตโนมัติ 
หรือแบบอ่ืน ๆ (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 
การออกแบบและระบบการท างานอัตโนมัติ 
ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ดี = 8 
การออกแบบและระบบการท างานกึ่งอัตโนมัติ 
ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

พอใช้ = 6 
การออกแบบและระบบการท างานแบบอ่ืน ๆ 
ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ปรับปรุง = 4 
การออกแบบและระบบการท างาน ไม่เป็นไปตามหลัก
วิชาการ 

รูปแบบความเหมาะสม (4 คะแนน) 
ดีมาก = 4 

รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับ ลักษณะของ   
ผลงาน ครบทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 3 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับ ลักษณะของ   
ผลงาน เหมาะสม 2 ด้าน 

พอใช้ = 2 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับ ลักษณะของ   
ผลงาน เหมาะสม 1 ด้าน 

ปรับปรุง = 1 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก ไมเ่หมาะสมกับ ลักษณะของ   
ผลงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความปลอดภัย (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 
การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน  

ดี = 3 
การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน แต่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม 

พอใช้ = 2 

การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่
สมบูรณ์  

ปรับปรุง = 1 
การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่มีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน และไม่มีระบบป้องกันอันตราย        
ต่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน  

ผลกระทบต่อธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (2 คะแนน) 

ดีมาก = 2 ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 ดี = 1.5 มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมน้อย 
พอใช้ = 1 มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมปานกลาง 
ปรับปรุง = 0.5 มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. การเลือกใช้วัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ (10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 
ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย กับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 4 
ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย กับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้าน 

พอใช้ = 3 
ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย กับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้าน 

ปรับปรุง = 2 ใช้วัสดุไม่เหมาะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย  
คุณภาพของวัสดุ (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 
คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทนแข็งแรง เหมาะสม
กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี = 4 
คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทนแข็งแรง สูงเกิน
ความจ าเป็นกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

พอใช้ = 3 
คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทนแข็งแรง น้อยกว่าที่
ควรจะใช้กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ปรับปรุง = 2 
คุณภาพของวัสดุที่ ใช้ มี คว ามคงทนแข็ งแรง ไม่
เหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (25 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ประโยชน์การใช้งาน (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง 
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ 
ทุกประการ และมีหลักฐานการน าไปใช้งาน ได้แก่  
เอกสารรับรอง และภาพประกอบ 

ดี = 4 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง 
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ 
ทุกประการ 

พอใช้ = 3 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง 
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริงแต่ไม่ครบถ้วน 
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

ปรับปรุง = 2 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง 
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้เล็กน้อย 

ประสิทธิภาพการท าแบบอัตโนมัติ 
หรืออ่ืนๆ (5 คะแนน) ดีมาก = 5 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯท างานแบบอัตโนมัติได้อย่าง 
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพครบตามที่ก าหนดไว้ 
ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ดี = 4 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯท างานแบบกึ่งอัตโนมัติได้อย่าง 
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพครบตามที่ก าหนดไว้ใน 
คุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

พอใช้ = 3 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานแบบอื่น ๆ ได้ตามที่
ก าหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์
ฯ 

ปรับปรุง = 2 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานไม่ได้ตามที่ก าหนดไว้    
ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์  

 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ประสิทธิผลต่อการลงทุน  
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถก่อให้เกิดผลงาน  
ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนในระดับสูง  

ดี = 4 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถก่อให้เกิดผลงาน  
ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนในระดับปานกลาง 

พอใช้ = 3 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถก่อให้เกิดผลงาน  
ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนในระดับน้อย 

ปรับปรุง = 2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ ไม่สามารถก่อให้เกิด    
ผลงานที่คุ้มคา่ต่อการลงทุน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (เน้นโซล่าเซลล์) 

1. ค าจ ากัดความ 

เป็นเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด                 

ที่บ่งบอกว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม (เน้นเรื่องโซลล่าเซลล์) แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนตามหลักของ

งานวิจัย สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์  และเป็นผลงานที่เกิดจากการบูรณาการการจัดการเรียนการ

สอน 

2. เจตนารมณ์  

เพ่ือให้นักประดิษฐ์สร้างเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประหยัด และเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีความทันสมัยเพ่ิมมูลค่า         

ทางเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาประเทศ 

3. วัตถุประสงค์  

3.1  เพ่ือสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีวศึกษาของชาติ 

3.2  เพ่ือสนองนโยบายพลังงาน 4.0 และยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานในการพัฒนาด้านพลังงานที่ยั่งยืนและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.3  เพ่ือสร้างเครื่องมอื เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ผลิต หรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 

3.4  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และเจตคติ ในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีในการอนุรักษ์พลังงาน 

3.5  เพ่ือสนับสนุนการน าไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

3.6  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ หรือน าไปใช้ในชุมชน สถานศึกษาหรือหน่วยงาน

ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

3.7  เพ่ือเป็นการยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 



 

 

 

4. ข้อก าหนดทั่วไป 

4.1  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเครื่องมือเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน 

4.2  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานมีความปลอดภัย

เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.3  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

4.4  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีขนาด น้ าหนัก และวัสดุเหมาะสมกับการใช้งาน 

4.5  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน สามารถสาธิตหรือทดลองใช้งาน

ได้จริงตามวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือทดลองใช้งานให้เห็นได้อย่างเด่นชัด 

4.6  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 3 จากสถานศึกษาเดี่ยวกัน ต้องไม่ซ้ ากับผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอ่ืน ๆ อาทิเช่น ชื่อรูปร่าง คุณลักษณะและกระบวนการ    

ท างาน ฯลฯ 

4.7  ให้จัดท าเอกสารประกอบการประกวดจ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วยเอกสาร จัดเรียงเอกสาร

ตามล าดับดังนี้    

4.7.1. แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (รายงาน 5 บทอย่างย่อไม่

เกิน 15 หน้า) 

4.7.2. แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” จ านวน 1 แผ่น วางรูปภาพ QR CODE แบบรายงาน

โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และแนบ Link ที่อยู่ของแบบรายงาน (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.7.3. คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จ านวนไม่เกนิ 3 หน้า (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.7.4. แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง (ถ้ามี) (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.7.5. รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)  (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.8  การประกวดระดับชาติให้มีแผ่นป้ายไวนิล โปสเตอร์ แสดงรายละเอียดการน าเสนอผลงานสิ่ งประดิษฐ์ฯ 

เป็นภาษาไทยขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดทั่วไปของผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 3 ทุกประการจึงจะเข้าร่วมการประกวดได ้

5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีการลงทะเบียนผลงานใน ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วม

การประกวด ได้รับงบประมาณและการรับรองผลการประกวด โดยให้น าส่งเอกสารแบบคุณลักษณะ “สุด

ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ที่พิมพ์ออกจากระบบในวันที่รายงานตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 

(ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บเจ้าภาพจัดการแข่งขัน/ประกวด) 

5.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลาที่ก าหนดหากไม่

ลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาทุกก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแต่อนุญาตให้จัด

แสดงผลงานได้ 

5.4  การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจประเมินถือเป็นที่

สิ้นสุด 

5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบหรือส่ง

ประกวดมากกว่า 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวดและต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับชาติ มาก่อน หรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่โดยเปลี่ยน

ประเภท 

5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาดแล้วน ามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือส่งเข้า

ประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.7  กรณีที่เป็นการน าสินค้าหรือผู้ผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายมาพัฒนาต่อยอดต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิด อนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรของผู้อื่น 

5.8  กรณีเกิดปัญหาในการด าเนินงานให้คณะกรรมการกลางเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดทั้งนี้ภายใต้ข้อก าหนดกติกาและ

เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

อาชีวศึกษาเอกชน  

 

 



 

 

 

6. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

ให้จัดส่งเอกสารแบบรายงานการวิจัย ไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการจัดแข่งขันตามก าหนดเวลาที่คณะกรรมการใน

แต่ละภาคเป็นผู้ก าหนด จ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้    

ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (แบบน าเสนอ 5 บทไม่เกิน            

15 หน้า นับตั้งแต่หน้าแรกของบทท่ี 1 ถึงหน้าสุดท้ายของบทท่ี 5) 

ส่วนที่ 2 ภาคผนวกประกอบด้วย 

2.1 แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” (สรุป 1 หน้า) 

2.2 คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 3 หน้า) 

2.3   แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง พร้อมหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 

2.4   รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)   

 หมายเหตุ : คณะกรรมการจะส่งคืนแบบรายงานการวิจัย ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 1 เล่ม               

ในวันแข่งขัน ณ. จุดลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน          

 

7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิงประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

7.1  รูปแบบตัวอกษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 

7.2  ขนาดตัวอกษรแบบปกติขนาด 6 point และหัวข้อขนาด 18 point 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (เน้นโซล่าเซลล์) 

แบบประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (เน้นโซล่าเซลล์) 

ชื่อผลงาน......................................................................... วิทยาลัย ...................................................... 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 
1.1. แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน)  

       1.1.1 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (10 คะแนน) 10 8 6 4 

1.2   แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”(6 คะแนน)     

       1.2.1. ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (6 คะแนน) 6 5 4 3 

1.3   คู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) 

       1.3.1. คู่มือประกอบการใช้งานชัดเจนถูกต้อง (4 คะแนน) 4 3 2 0 

2. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 

2.1.   ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่ (15 คะแนน) 15 10 5 0 

2.2.   สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ละหรืออุตสาหกรรมได้ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

3. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน)     
3.1. ความพร้อมในการน าเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 

4 3 2 0 

3.2. บุคลิกภาพของผู้น าเสนองานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 4 3 2 0 

3.3. ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาษาไทย 4 คะแนน) 4 3 2 0 

3.4. ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) 3 2 1 0 
 

 

 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

4. ความเหมาะสมด้านลักษณะรูปแบบของผลงานสิ่งประดิษฐ์ (รวม 15 คะแนน) 

4.1.   เทคนิคการออกแบบและระบบการท างาน (5คะแนน) 5 3 1 0 

4.2.   รูปแบบความเหมาะสม (5คะแนน) 5 3 1 0 

4.3.   ความปลอดภัย (5 คะแนน) 5 3 1 0 

5. การเลือกใช้วัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ (10 คะแนน) 

5.1.   วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ (5 คะแนน) 5 3 1 0 

5.2.   คุณภาพของวัสดุ (5 คะแนน) 5 3 1 0 

6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (20 คะแนน) 

6.1   ประโยชน์การใช้งาน (10 คะแนน)  10 8 6 4 

6.2   ประสิทธิภาพ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

6.3   ประสิทธิผลความคุ้มค่าต่อการลงทุน (5 คะแนน) 5 4 3 2 

รวม 100 คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  90 – 100 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

   คะแนน  80 – 89 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
คะแนน  70 – 79 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน  60 - 69  คะแนน  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯ  
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (เน้นเรื่องโซลาเซลล์) 

1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบมีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอา้งอิงได ้ 

ดี = 8 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 6 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมม่ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 4 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมม่ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไมม่ีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”(6 คะแนน) ดีมาก = 6 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตาม
แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” เหมาะสม
ที่จะเก็บไว้ เป็นเอกสารอา้งอิงได ้ 

ดี = 5 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน    
ตามแบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน  เหมาะสมที่จะเก็บไว้      
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 4 

ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ตามแบบ
สรุ ป  “สุ ดยอดนวั ตก ร รมอาชี ว ศึ กษ า ”  แต่ มี
ข้ อบกพร่องบางส่ วน  ไม่ เหมาะสมที่ จะ เก็บ ไว้           
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 3 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”มีข้อบกพร่อง
มาก ไมเ่หมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

คู่มือประกอบการใช้งานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) ดีมาก = 4 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อไดถู้กต้องครบถ้วน  

ดี = 3 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อไดแ้ต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

พอใช้ = 2 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา แต่ไม่มีทีอ่ยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถตดิต่อได ้

ปรับปรุง = 0 
ไม่มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดตั้งการใช้งาน 
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่
สามารถติดต่อได้  

 
 



 

 

 

2. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 25 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่       
(15 คะแนน) 

ดีมาก = 15 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหมม่ีประสิทธิภาพ 
และต้องไม่เคยเข้าประกวดในระดับชาติมาก่อน 

ดี = 10 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่มี 
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจน และต้องไม่เคยเข้า 
ประกวดในระดับชาติมาก่อน 

พอใช้ = 5 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่แต่ไม่มี 
ผลต่อประสิทธิภาพ และต้องไม่เคยเข้าประกวด 
ในระดับชาติมาก่อน 

ปรับปรุง = 0 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์ หรือ พัฒนาขึ้น
ใหมห่รือ เคยเข้าประกวดในระดับชาติมาก่อน 

สามารถพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม 
และเชิงพาณิชย์ได้ (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

แสดงเอกสารหลักฐานการซื้อขายผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ประกอบด้วย สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใบเสร็จรับเงิน 
หรือสัญญาการซื้อขายและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อหรือ
สั่งผลิต 

ดี = 4 

สามารถแสดงหลักฐานการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
พัฒนาต่อยอดและพัฒนากระบวนการผลิตสู่ เชิง
พาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยมี เอกสารยื่นขอ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือเอกสารเจรจาสั่งซื้อ
หรือสั่งผลิต 

พอใช้ = 3 

แสดงเอกสารรับรองการใช้งานจากผู้ใช้งาน หรือ
เอกสารหลักฐานการให้โจทย์และให้ค าแนะน าผู้
ประดิษฐ์ฯ ในการน าไปสร้างสิ่งประดิษฐ์เพ่ือการ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  

ปรับปรุง = 2 
มี แนว โน้ ม จะน า ไป พัฒนาต่ อยอดและพัฒน า
กระบวนการผลิตสู่ เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม     
ในปัจจุบันแต่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงที่ชัดเจน  

 

 



 

 

 

3. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความพร้อมในการน าเสนอ 
ผลงานและการสาธิตภาษาไทย และ
อังกฤษ (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วนและ
เหมาะสม  

ดี = 3 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่อง
บางส่วน  

พอใช้ = 2 
มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องมาก  

ปรับปรุง = 0 ไม่มีความพร้อมในการน าเสนอผลงาน  
บุคลิกภาพของผู้น าเสนองาน
ภาษาไทยและอังกฤษ (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 3 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 2 ด้าน 

พอใช้ = 2 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 1 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอ ไม่เหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาษาไทย (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้าน  

ดี = 3 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 3 ด้าน 

พอใช้ = 2 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 2 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) ดีมาก = 3 

มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ครบถ้วนทั้ง 4 ประเด็น 

ดี = 2 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 3 ประเด็น 

พอใช้ = 1 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 2 ประเด็น 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
 
 
 

 



 

 

 

4. ความเหมาะสมด้านลักษณะรูปแบบของผลงานสิ่งประดิษฐ์ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
เทคนิคการออกแบบและระบบการ
ท างาน (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 
การออกแบบและระบบการท างานได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และระบบการท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน  

ดี = 3 
การออกแบบและระบบการท างานได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ แตร่ะบบการท างานยุ่งยากซับซ้อน 

พอใช้ = 1 
การออกแบบและระบบการท างานได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการบางส่วน และระบบการท างานยุ่งยากซับซ้อน 

ปรับปรุง = 0 
การออกแบบและระบบการท างาน ไม่เป็นไปตามหลัก
วิชาการ และระบบการท างานยุ่งยากซับซ้อน 

รูปแบบความเหมาะสม (5 คะแนน) 
ดีมาก = 5 

รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับ ลักษณะของ   
ผลงาน ครบทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 3 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับ ลักษณะของ   
ผลงาน เหมาะสม 2 ด้าน 

พอใช้ = 1 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับ ลักษณะของ   
ผลงาน เหมาะสม 1 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก ไมเ่หมาะสมกับ ลักษณะของ   
ผลงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความปลอดภัย (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 
การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน  

ดี = 3 
การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน แต่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม 

พอใช้ = 1 

การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่
สมบูรณ์  

ปรับปรุง = 0 
การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่มีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน และไม่มีระบบป้องกันอันตราย        
ต่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. การเลือกใช้วัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ (10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 
ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย กับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 3 
ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย กับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้าน 

พอใช้ = 1 
ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย กับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 ใช้วัสดุไม่เหมาะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย  
คุณภาพของวัสดุ (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 
คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทนแข็งแรง เหมาะสม
กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี = 3 
คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทนแข็งแรง สูงเกิน
ความจ าเป็นกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

พอใช้ = 1 
คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทนแข็งแรง น้อยกว่าที่
ควรจะใช้กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ปรับปรุง = 0 
คุณ ภ า พขอ ง วั ส ดุ ที่ ใ ช้ มี ค ว า ม ค ง ท นแ ข็ ง แ ร ง             
ไมเ่หมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (30 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ประโยชน์การใช้งาน (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง 
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริงและมีหลักฐานการ 
น าไปใช้งานกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่า 
3 คน หรือ หน่วยงาน/ชุมชน ที่น าไปทดสอบ/ทดลอง 
ใช้/ตรวจสอบมาตรฐาน 3 หน่วยงาน มีแบบรับรอง 
การน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง 

ดี = 8 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง 
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง มีหลักฐานการน าไปใช้ 
งานกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่า 2 คน  
หรือ หน่วยงาน/ชุมชน ที่น าไปทดสอบ/ทดลองใช้/ 
ตรวจสอบมาตรฐาน 2 หน่วยงาน 

พอใช้ = 6 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง 
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง มีหลักฐานการน าไป ใช้
งานกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ไม่น้อยกว่า 1 คนหรือ 
หน่วยงาน/ชุมชน ที่น าไปทดสอบ/ทดลองใช้/ 
ตรวจสอบมาตรฐาน 1 หน่วยงาน 

ปรับปรุง = 4 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง 
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้เล็กน้อย มีหลักฐานการ 
น าไปใช้งานกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่า 
1 คน หรือ หน่วยงาน/ชุมชน ที่น าไปทดสอบ/ทดลอง 
ใช้/ตรวจสอบมาตรฐาน 1 หน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ประสิทธิภาพ (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 
เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถก่อให้เกิดผลที่
คุ้มค่าต่อการลงทุนในระดับสูง 

ดี = 4 
เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถก่อให้เกิดผลที่
คุ้มค่าต่อการลงทุนในระดับปานกลาง 

พอใช้ = 3 
เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถก่อให้เกิดผลที่
คุ้มค่าต่อการลงทุนในระดับน้อย 

ปรับปรุง = 2 
เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่สามารถก่อให้เกิดผลที่ 
คุ้มค่าต่อการลงทุน 

ประสิทธิผล (5 คะแนน) ดีมาก = 5 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานได้บรรลุผลอย่างต่อเนื่อง 
ตามวัตถุประสงคแ์ละครบตามคุณลักษณะเฉพาะ 
ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ดี = 4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานได้บรรลุผลอย่างต่อเนื่อง 
ตามวัตถุประสงคแ์ละครบตามคุณลักษณะเฉพาะ 
ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = 3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานได้บรรลุผลอย่างต่อเนื่อง 
ตามวัตถุประสงคแ์ละครบตามคุณลักษณะเฉพาะ 
ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และมีข้อบกพร่อง 

ปรับปรุง = 2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
และไม่ครบตามคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

1. ค าจ ากัดความ 

อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานแล้วเป็นประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อร่างกาย 

ผลิตภัณฑ์อาหาร หมายถึง อาหารส าเร็จรูป หรือก่ึงส าเร็จรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้น

จากเดิมส าหรับมนุษย์ใช้บริโภค ซึ่งได้จากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและประมง สามารถแสดงขั้นตอน

การคิดค้นแปรรูปส่วนประกอบ คุณค่าทางโภชนาการ วิธีการบริโภค และข้อมูลอ่ืน ๆ ตามประเภทผลิตภัณฑ์อาหารได้

อย่างชัดเจน  มีความปลอดภัย ตรงตามกลุ่มผู้บริโภค และสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบรรจุภัณฑ์ ที่ท าขึ้น

เรียบร้อยพร้อมรับประทาน 

ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ท าขึ้น

เรียบร้อยอยู่แต่ไม่พร้อมใช้รับประทานต้องน าไปปรุง หรือ ผ่านกรรมวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะรับประทานได้ 

2. เจตนารมณ์  

เพ่ือให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบรรจุภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีได้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งสามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์และ

เพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์และ/หรืออุตสาหกรรม 

3. วัตถุประสงค์  

3.1  เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ 

3.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะในกระบวนการ

ประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร 

3.3  เพ่ือส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

3.4  เพ่ือน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนากระบวนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร       

สู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

3.5 เพ่ือสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์สถานศึกษาสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ ช่วยเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทาง

การเกษตรและประมง 

3.6  เพ่ือสนับสนุนการน าผลงานเข้ารับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 



 

 

 

4. ข้อก าหนดทั่วไป 

4.1  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิมด้วยกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน โดยนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประดิษฐ์ มีความปลอดภัยตรงตามกลุ่มผู้บริโภค สามารถ

พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และหรืออุตสาหกรรม และต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับชาติมาก่อน หรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 

4.2  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกระบวนการผลิตตามรูปแบบการวิจัยด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

4.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 4 ต้องไม่ซ้ ากับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯประเภทอ่ืน ๆ 

จากสถานศึกษาเดี่ยวกัน เช่น รูปร่าง สูตรอาหาร คุณลักษณะและกระบวนการผลิต ฯลฯ 

4.4  ให้จัดท าเอกสารประกอบการประกวดจ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วยเอกสาร จัดเรียงเอกสาร

ตามล าดับดังนี้    

4.4.1. แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (รายงาน 5 บทอย่างย่อไม่

เกิน 15 หน้า) 

4.4.2. แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” จ านวน 1 แผ่น วางรูปภาพ QR CODE แบบรายงาน

โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และแนบ Link ที่อยู่ของแบบรายงาน (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.4.3. คู่มือการบริโภคภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จ านวนไม่เกิน 3 หน้า (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.4.4. ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้และเกณฑ์มาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรายการ (ถ้ามี) (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.4.5. รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)  (แนบไว้ภาคผนวก) 

4.5 การประกวดระดับชาติให้มีแผ่นป้ายไวนิล โปสเตอร์ แสดงรายละเอียดการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็น

ภาษาไทยขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดทั่วไปของผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ทุกประการจึงจะเข้าร่วมการประกวดได้ 

5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีการลงทะเบียนผลงานใน ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วม

การประกวด ได้รับงบประมาณและการรับรองผลการประกวด โดยให้น าส่งเอกสารแบบคุณลักษณะ “สุด

ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ที่พิมพ์ออกจากระบบในวันที่รายงานตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 

(ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บเจ้าภาพจัดการแข่งขัน/ประกวด) 

5.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลาทีก่ าหนดหากไม่

ลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาทุกก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแตอ่นุญาตให้จัด

แสดงผลงานได้ 

5.4  การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจประเมินถือเป็นที่

สิ้นสุด 

5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบหรือส่ง

ประกวดมากกว่า 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวดและต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับชาติ มาก่อน หรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่โดยเปลี่ยน

ประเภท 

5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาดแล้วน ามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือส่งเข้า

ประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.7  กรณีที่เป็นการน าสินค้าหรือผู้ผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายมาพัฒนาต่อยอดต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรของผู้อื่น 

5.8  กรณีเกิดปัญหาในการด าเนินงานให้คณะกรรมการกลางเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดทั้งนี้ภายใต้ข้อก าหนดกติกาและ

เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

อาชีวศึกษาเอกชน  

 

 



 

 

 

6. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

ให้จัดส่งเอกสารแบบรายงานการวิจัย ไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการจัดแข่งขันตามก าหนดเวลาที่คณะกรรมการใน

แต่ละภาคเป็นผู้ก าหนด จ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้    

ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (แบบน าเสนอ 5 บทไม่เกิน               

15 หน้า นับตั้งแต่หน้าแรกของบทท่ี 1 ถึงหน้าสุดท้ายของบทท่ี 5) 

ส่วนที่ 2 ภาคผนวกประกอบด้วย 

2.1   แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” (สรุป 1 หน้า) 

2.2   คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 3 หน้า) 

2.3 หลักฐานการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ , ราคาขายผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์, ประมาณการรายรับรายจ่ายจากการขาย, กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการส่งเสริมการตลาด, 
หลักฐานการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

2.4   แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง พร้อมหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 

2.5   รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)   

หมายเหตุ : คณะกรรมการจะส่งคืนแบบรายงานการวิจัย ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 1 เล่มในวันแข่งขัน ณ. 

จุดลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน          

 

7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิงประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

7.1 รูปแบบตัวอกษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 

7.2 ขนาดตัวอกษรแบบปกติขนาด 16 point และหัวข้อขนาด 18 point 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

แบบประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

ชื่อผลงาน......................................................................... วิทยาลัย ...................................................... 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 

แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  (10 

คะแนน)  
    

         1.1.1 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (10 
คะแนน) 

10 8 6 4 

1.2    แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”(6 คะแนน)     
        1.2.1. ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (6 คะแนน) 6 5 4 3 
1.3    คู่มือการบริโภคของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) 
        1.3.1 คู่มือการบริโภคชัดเจนถูกต้อง (4 คะแนน) 4 3 2 0 
2. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 30 คะแนน) 
2.1 ประดิษฐ์ หรือพัฒนาขึ้นใหม่ (5 คะแนน) 5 4 3 1 
2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (5คะแนน) 5 4 3 1 
2.3 การเลือกใช้วัสดุ (5 คะแนน) 5 4 3 1 
2.4 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 4 3 1 
2.5 ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 4 3 1 
2.6 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 3 1 0 
3. บรรจุภัณฑ์ (รวม 20 คะแนน ) 
3.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
3.2 การเลือกใช้วัสดุ (4 คะแนน) 4 3 2 1 
3.3 บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ (3 คะแนน) 3 2 1 0 
3.4 รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (4 คะแนน) 4 3 2 1 
3.5 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ (4 คะแนน) 4 3 2 1 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก  ดีมาก  
4. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
4.1 ความพร้อมในการน าเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย       
และภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 

4 3 2 0 

4.2 บุคลิกภาพของผู้น าเสนองานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ          
(4 คะแนน) 

4 3 2 0 

4.3 ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาษาไทย 4 คะแนน) 4 3 2 0 
4.4 ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (รวม 15 คะแนน) 
5.1 ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5.2 ประมาณการรายรับรายจ่ายจากการขาย (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการส่งเสริมการตลาด (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5.4 ราคาขายของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์ (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5.5 หลักฐานการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (3 คะแนน) 3 2 1 0 

รวม 100 

เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนน  90 – 100 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
   คะแนน  80 – 89 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

คะแนน  70 – 79 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน  60 - 69  คะแนน  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  

 

 
 
 
 

 



 

 

 

ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบมีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอา้งอิงได ้ 

ดี = 8 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 6 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมม่ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 4 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมม่ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไมม่ีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”(6 คะแนน) ดีมาก = 6 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตาม
แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” เหมาะสม
ที่จะเก็บไว้ เป็นเอกสารอา้งอิงได ้ 

ดี = 5 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน    
ตามแบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน  เหมาะสมที่จะเก็บไว้      
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 4 

ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
สรุ ป  “สุ ดยอดนวั ตก ร รมอาชี ว ศึ กษ า ”  แต่ มี
ข้ อบกพร่องบางส่ วน  ไม่ เหมาะสมที่ จะ เก็บ ไว้           
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 3 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” มีข้อบกพร่อง
มาก ไมเ่หมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

คู่มือประกอบการใช้งานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) ดีมาก = 4 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อไดถู้กต้องครบถ้วน  

ดี = 3 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อไดแ้ต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

พอใช้ = 2 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา แต่ไม่มีทีอ่ยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได ้

ปรับปรุง = 0 
ไม่มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดตั้งการใช้งาน 
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่
สามารถติดต่อได้  

 
 
 



 

 

 

2. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 30 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่   
(5 คะแนน) ดีมาก = 5 

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่ได้จากการคิดค้น และ
พัฒนาทั้ง 1) ส่วนผสม 2) วิธีการ และ 3) รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์  

ดี = 4 
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่ได้จากการคิดค้น และ
พัฒนา 2 ใน 3 ประการ  

พอใช้ = 3 
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่ได้จากการคิดค้น และ
พัฒนา 1 ใน 3 ประการ  

ปรับปรุง = 1 
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่ ไม่มีการคิดค้นหรือ
พัฒนาขึ้นใหม ่

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

ผลิตภัณฑ์อาหารแปลกใหม่ มีประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรค มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สอดคล้องกับครัวไทยสู่ครัวโลก ทั้งวิธีการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ดี = 4 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ได้แตกต่างจากเดิมเล็กน้อย 

พอใช้ = 3 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ อาหารได้
แตกต่างจากเดิมเล็กน้อย  

ปรับปรุง = 1 วิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารไม่แปลกใหม่ 
การเลือกใช้วัสดุ  
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 
ใช้วัสดุประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหารได้ 1) เหมาะสม  
2) ประหยัด และ 3) ปลอดภัย ครบทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 4 
ใช้วัสดุประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหารได้ 1) เหมาะสม  
2) ประหยัด และ 3) ปลอดภัย เพียง 2 ด้าน  

พอใช้ = 3 
ใช้วัสดุประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหารได้ 1) เหมาะสม  
2) ประหยัด และ 3) ปลอดภัย เพียง 1 ด้าน  

ปรับปรุง = 1 ใช้วัสดุไม่เหมาะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย  
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์       
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

ขั้นตอนการพัฒนาครบ 3 ประการ คือ  
1) ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในการพัฒนา  
ผลิตภัณฑ์อาหาร  
2) สอดคล้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์  
3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์  
ข้อมูลครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์  

ดี = 4 ขั้นตอนการพัฒนามี 2 ประการ จาก 3 ประการ  
พอใช้ = 3 ขั้นตอนการพัฒนามี 1 ประการ จาก 3 ประการ  
ปรับปรุง = 1 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑไ์ม่ครบถ้วนสมบูรณ์  

ความนา่สนใจของผลิตภัณฑ์  
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ  
1) ดึงดูดความสนใจ  
2) มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในด้าน 
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส  
3) มีประโยชน์ทางโภชนาการตรงต่อกลุ่มลูกค้ า  
เป้าหมายทางการตลาด  

ดี = 4 มีคุณลักษณะ 2 ประการจาก 3 ประการ  
พอใช้ = 3 มีคุณลักษณะ 1 ประการจาก 3 ประการ 
ปรับปรุง = 1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจแต่ขาดคุณสมบัติอ่ืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

มีเครื่องหมาย อย. (เลขสารบบอาหาร) หรือ 
มีผลวิเคราะห์ครบตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรายการ มีเอกสาร 
รับรองผลการตรวจวิเคราะห์ที่ประทับตราของ 
หน่วยงาน มีเอกสารมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือ 
ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง 

ดี = 3 

มีผลวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือ 
ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงไม่ครบทุกรายการ/มีเอกสาร 
รับรองผลการตรวจวิ เคราะห์ที่ประทับตร าของ
หน่วยงาน/ไม่มีแสดงเอกสารมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง 

พอใช้ = 1 

มีผลวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือ 
ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงไม่ครบทุกรายการมีเอกสาร 
รับรองผลการตรวจวิ เคราะห์ที่ประทับตร าของ
หน่วยงาน/แต่รายการไม่ครบถ้วน ไม่แสดงเอกสาร
มาตรฐานตามผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์เทียบเคียง 

ปรับปรุง = 0 
ไม่มีผลการวิเคราะห์และไม่มีเอกสารมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์เทียบเคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. บรรจุภัณฑ์ (รวม 20 คะแนน ) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์            
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ครบ                   
4 ประการ  
   1) ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  
   2) มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ  
   3) สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์  
   4) สะดวกต่อการน าไปใช้  

ดี = 4 
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีเพียง              
3 ประการ จาก 4 ประการ  

พอใช้ = 3 
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีเพียง           
2 ประการ จาก 4 ประการ 

ปรับปรุง = 2 
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีเพียง             
1 ประการ จาก 4 ประการ 

การเลือกใช้วัสดุ (4 คะแนน) 
ดีมาก = 4 

เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์ ใน
ท้องถิ่นและประหยัด 

ดี = 3 
เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์/ใช้วัสดุ 
ในท้องถิ่น แต่ไม่ประหยัด 

พอใช้ = 2 
เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์/ไม่ใช้
วัสดุในท้องถิ่นและไม่ประหยัด 

ปรับปรุง = 1 
เลือกใช้วัสดุไม่เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์/ไม่ใช้ 
วัสดุในท้องถิ่นและไม่ประหยัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
(3 คะแนน) 

ดีมาก = 3 

บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ 3 ประการ คือ  
1) มีรูปทรงสวยงาม  
2) มีความคงทน  
3) มีขนาด และน้ าหนักที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  

ดี = 2 บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเพียง 2 ประการจาก 3 ประการ  
พอใช้ = 1 บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเพียง 1 ประการจาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = 0 
บรรจุภัณฑ์ มีรูปทรง ความคงทน ขนาด และน้ าหนัก
ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  

รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นแสดงไว้ที่บรรจุ
ภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถานที่ผลิต วัน 
เดือน ปี ที่ผลิต และ หรือ หมดอายุ น้ าหนัก หรือ 
ปริมาตร ส่วนประกอบที่ส าคัญโดยประมาณ และ
ราคาขาย ครบถ้วน  

ดี = 3 

มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นแสดงไว้ที่บรรจุ
ภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถานที่ผลิต วัน 
เดือน ปี ที่ผลิต และ หรือ หมดอายุ น้ าหนัก หรือ 
ปริมาตร ส่วนประกอบที่ส าคัญโดยประมาณ และ
ราคาขาย ครบถ้วน แต่บางส่วนไม่ถูกต้อง  

พอใช้ = 2 

มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นแสดงไว้ที่บรรจุ
ภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถานที่ผลิต วัน 
เดือน ปี ที่ผลิต และ หรือ หมดอายุ น้ าหนัก หรือ 
ปริมาตร ส่วนประกอบที่ส าคัญโดยประมาณ และ
ราคาขาย ไมค่รบถ้วนและไม่ถูกต้อง 

ปรับปรุง = 1 
ไม่มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารที่จ าเป็นแสดง
ไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 

 
 
 
 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์     
(4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ 4 ประการ  
1) มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
2) ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์  
3) ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์  
4) ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  

ดี = 3 บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 3 ประการ จาก 4 ประการ  
พอใช้ = 2 บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 2 ประการ จาก 4 ประการ 
ปรับปรุง = 1 บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 1 ประการ จาก 4 ประการ 

4. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
การน าเสนอผลงานและการสาธิต
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
(4คะแนน) 

ดีมาก = 4 

มีความพร้อมครบ  3  ประการ คือ 
1) มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน 
2) ใช้วัสดุ อุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิต 
ทดลอง โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ 
3) มีเอกสารในการเผยแพร่ผลงานภาษาไทยอย่าง
ครบถ้วนและเหมาะสม 

ดี = 3 มีความพร้อมครบ 2 ประการ จาก 3 ประการ 
พอใช้ = 2 มีความพร้อมครบ 1 ประการ จาก 3 ประการ 
ปรับปรุง = 0 ไม่มีความพร้อมในการน าเสนอผลงาน 

บุคลิกภาพของผู้น าเสนองาน
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ      
(4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 3 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอไม่เหมาะสมด้านใดด้านหนึ่ง 

พอใช้ = 2 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอไม่เหมาะสม 2 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอ ไม่เหมาะสม  

 

 



 

 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาษาไทย (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง 
ถูกต้องทั้ง 4 ด้าน คือ 
1) แนวความคิดการประดิษฐ์ 
2) ประโยชน์ใช้สอย 
3) กระบวนการผลิต 
4) วิธีการบริโภค 

ดี = 3 
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง 
ถูกต้อง 3 ด้าน จาก 4 ด้าน 

พอใช้ = 2 
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง 
ถูกต้อง 2 ด้าน จาก 4 ด้าน 

ปรับปรุง = 1 
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง 
ถูกต้อง 1 ด้าน จาก 4 ด้าน 

ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) ดีมาก = 3 

มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ครบถ้วนทั้ง 4 ประเด็น 

ดี = 2 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 3 ประเด็น 

พอใช้ = 1 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 2 ประเด็น 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
 
 



 

 

 

 
5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์     
(3 คะแนน) ดีมาก = 3 

แสดงรายการต้นทุนการผลิต จ านวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต ครบถ้วนถูกต้อง  

ดี = 2 
แสดงรายการต้นทุนการผลิต จ านวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต ครบถ้วนแต่ไม่
ถูกต้อง 

พอใช้ = 1 
แสดงรายการต้นทุนการผลิต จ านวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต ไม่ครบถ้วนแต่
ถูกต้อง 

ปรับปรุง = 0 
แสดงรายการต้นทุนการผลิต จ านวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต ไม่ครบถ้วนและไม่
ถูกต้อง 

ราคาขายผลิตภัณฑ์ 
พร้อมบรรจุภัณฑ์(3 คะแนน) ดีมาก = 3 

ค านวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนถูกต้องและ
ก าหนดราคาขายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  

ดี = 2 
ค านวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนถูกต้องแต่
ก าหนดราคาขายไมเ่หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

พอใช้ = 1 ค านวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนไม่ถูกต้อง  
ปรับปรุง = 0 ไม่ค านวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน  

ประมาณการรายรับรายจ่าย 
จากการขาย (3 คะแนน) ดีมาก = 3 

แสดงแผนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมทั้ง 
ประมาณการรายรับรายจ่ายในระยะเวลา 1 ปี โดย
จัดท าเป็นรายเดือน 12 เดือน ได้ถูกต้อง 

ดี = 2 
แสดงแผนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมทั้ง 
ประมาณการรายรับรายจ่ายได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบตาม 
ระยะเวลา 

พอใช้ = 1 
แสดงแผนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง 
แต่ครบตามระยะเวลา 

ปรับปรุง = 0 
ไม่มีแผนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวมทั้ง
ประมาณการรายรับรายจ่าย 



 

 

 

 
6. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการ
ส่งเสริมการตลาด (3 คะแนน) ดีมาก = 3 

ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายถูกต้อง มีแผนส่งเสริม
การตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 

ดี = 2 
ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายถูกต้อง มีแผนส่งเสริม
การตลาดไมเ่หมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 

พอใช้ = 1 
ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่ถูกต้อง และแผน
ส่งเสริมการตลาดไม่เหมาะสม  

ปรับปรุง = 0 
ไม่มี กลุ่ มลูก ค้า เป้ าหมายและไม่มี แผนส่ ง เสริม
การตลาด  

หลักฐานจากการจ าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ (3  คะแนน) 

ดีมาก = 3 

แสดงหลักฐานการจ าหน่าย ประกอบด้วย  
1) หลักฐานการสั่งซื้อ   
2) บัญชีรายรับรายจ่าย  
3) สถานที่จ าหน่าย 

ดี = 2 แสดงหลักฐานการขาย 2 รายการ   
พอใช้ = 1 แสดงหลักฐานการขาย 1 รายการ   
ปรับปรุง = 0 ไม่แสดงหลักฐานการขาย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์  

1. ค าจ ากัดความ 

งานหัตถศิลป์  หมายถึง ผลงานศิลปะในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยมือโดยถือความงามเป็นหลักและน า

แนวความคิดศิลปะสมัยเก่ามาประยุกต์เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือเอกลักษณ์     

ของชุมชนให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์  โดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรบางส่วนในการประดิษฐ์ผลงาน     

ตามหลักองคป์ระกอบศิลป์ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการประดับ ตกแต่ง อาคารบ้านเรือน สถานที่

หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องประดับร่างกายที่ใช้ในชีวิตประจ าวันตามวิถีไทยในสังคมปัจจุบัน 

การบรรจุภัณฑ์  หมายถึงศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยใช้การออกแบบประดิษฐ์ ด้วยมือหรือ

เทคโนโลยี ที่มีความสวยงามเป็นหลักเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2. เจตนารมณ์  

เพ่ือให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ทางด้านหัตถศิลป์  ต้องเป็นกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ระหว่างนักเรียน 

นักศึกษาร่วมกับชุมชนโดยน าเอาภูมิปัญญา วัสดุ ในท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทยมาประยุกต์วัสดุอ่ืน ๆ ที่มีความ

หลากหลาย แสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยพร้อมบรรจุภัณฑ์ เพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทย

และเกิดประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์ 

3. วัตถุประสงค์  

3.1  เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทย 

3.2  เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานหัตถศิลป์ของไทย 

3.3  เพ่ือพัฒนากระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะในการประดิษฐ์

งานหัตถศิลป์เชิงพาณิชย์ก้าวสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3.4  เพ่ือน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาการออกแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน 

3.5  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสิ่งประดิษฐ์หัตถศิลป์ที่สามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรมต่อไป 

3.6  เพ่ือสนับสนุนการน าไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

 

 

 

 



 

 

 

4. ข้อก าหนดทั่วไป 

4.1  เป็นผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์ด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักรบางส่วนในการ

ประดิษฐ์โดยถือความงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์และต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ

อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติมาก่อน หรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่

โดยเปลี่ยนประเภท 

4.2  ต้องเป็นงานหัตถศิลป์ตามค าจ ากัดความ 

4.3  ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบุหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

4.4  ต้องใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น เหมาะสมกับสิ่งประดิษฐ์ มีจ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไป 

4.5  บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

4.6  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน ที่สามารถสาธิตกระบวนการผลิตและ

ทดลองการใช้งานได้จริงตาม วัตถุประสงค์หรือมีหลักฐานแสดงกระบวน การผลิตการสาธิตและใช้งาน     

ได้จริง 

4.7  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 5 จากสถานศึกษาเดี่ยวกัน ต้องไม่ซ้ ากับผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดี่ยวกันและประเภทอ่ืน ๆ อาทิเช่น ชื่อรู ปร่าง คุณลักษณะและกระบวนการ   

ท างาน ฯลฯ 

4.8  ให้จัดท าเอกสารประกอบการประกวดจ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วยเอกสาร จัดเรียงเอกสาร

ตามล าดับดังนี้    

4.8.1. แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (รายงาน 5 บทอย่างย่อไม่

เกิน 15 หน้า) 

4.8.2. แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” จ านวน 1 แผ่น วางรูปภาพ QR CODE แบบรายงาน

โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และแนบ Link ที่อยู่ของแบบรายงาน (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.8.3. คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จ านวนไม่เกิน 3 หน้า (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.8.4. แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง (ถ้ามี) (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.8.5. รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)  (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.9  การประกวดระดับชาติให้มีแผ่นป้ายไวนิล โปสเตอร์ แสดงรายละเอียดการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

เป็นภาษาไทยขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร 

 



 

 

 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดทั่วไปของผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5 ทุกประการจึงจะเข้าร่วมการประกวดได้ 

5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีการลงทะเบียนผลงานใน ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วม

การประกวด ได้รับงบประมาณและการรับรองผลการประกวด โดยให้น าส่งเอกสารแบบคุณลักษณะ “สุด

ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ที่พิมพ์ออกจากระบบในวันที่รายงานตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 

(ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บเจ้าภาพจัดการแข่งขัน/ประกวด) 

5.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลาที่ก าหนดหากไม่

ลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาทุกก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแต่อนุญาตให้จัด

แสดงผลงานได้ 

5.4  การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจประเมินถือเป็น       

ที่สิ้นสุด 

5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบหรือ         

ส่งประกวดมากกว่า 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวดและต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับชาติ มาก่อน หรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่โดยเปลี่ยน

ประเภท 

5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาดแล้วน ามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือส่งเข้า

ประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.7  กรณีที่เป็นการน าสินค้าหรือผู้ผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายมาพัฒนาต่อยอดต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิน อนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรของผู้อื่น 

5.8  กรณีเกิดปัญหาในการด าเนินงานให้คณะกรรมการกลางเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดทั้งนี้ภายใต้ข้อก าหนดกติกาและ

เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

อาชีวศึกษาเอกชน  

 

 



 

 

 

6. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

ให้จัดส่งเอกสารแบบรายงานการวิจัย ไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการจัดแข่งขันตามก าหนดเวลาที่คณะกรรมการใน

แต่ละภาคเป็นผู้ก าหนด จ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้    

ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (แบบน าเสนอ 5 บทไม่เกิน 15 

หน้า นับตั้งแต่หน้าแรกของบทท่ี 1 ถึงหน้าสุดท้ายของบทท่ี 5) 

ส่วนที่ 2 ภาคผนวกประกอบด้วย 

2.1   แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” (สรุป 1 หน้า) 

2.2   คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 3 หน้า) 

2.3   แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง พร้อมหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 

2.4   รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)   

 หมายเหตุ : คณะกรรมการจะส่งคืนแบบรายงานการวิจัย ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 1 เล่มในวันแข่งขัน ณ. 

จุดลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน          

 

7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิงประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

7.1  รูปแบบตัวอกษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 

7.2  ขนาดตัวอกษรแบบปกติขนาด 16 point และหัวข้อขนาด 18 point 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 

แบบประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 5 ด้านหัตถศิลป์ 

ชื่อผลงาน......................................................................... วิทยาลัย ...................................................... 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 
1.1. แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน)  

        1.1.1 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (10 คะแนน) 10 8 6 4 
1.2    แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”(6 คะแนน) 
        1.2.1. ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (6 คะแนน) 6 5 4 3 
1.3    คู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) 
        1.3.1 คู่มือประกอบการใช้งานชัดเจนถูกต้อง (4 คะแนน) 4 3 2 0 
2. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 40 คะแนน) 
2.1 ประดิษฐ์คิดค้นข้ึนมาใหม่ (8 คะแนน) 8 6 4 2 
2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (7 คะแนน) 7 5 3 1 
2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 4 3 1 
2.4 การเลือกใช้วัสดุ (7 คะแนน) 5 4 3 1 
2.5 ความสวยงามประณีตของผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 4 3 1 
2.6 คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 4 3 1 
2.7 ประโยชน์การใช้งาน (5 คะแนน) 5 4 3 1 
3. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นภาษาไทยและอังกฤษ (รวม 15 คะแนน) 
3.1. ความพร้อมในการน าเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย     
และภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 

4 3 2 0 

3.2. บุคลิกภาพของผู้น าเสนองานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ       
(4 คะแนน) 

4 3 2 0 

3.3. ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาษาไทย 4 คะแนน) 4 3 2 0 
3.4. ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) 3 2 1 0 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
4. บรรจุภัณฑ์ (รวม 10 คะแนน) 
4.1 การเลือกใช้วัสดุและความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 4 3 1 
4.2. น าเทคโนโลยีมาใช้ในก ารออกแบบมีรายละเอียดข้อมูล ผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ (5 คะแนน) 

5 4 3 1 

5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (รวม 15 คะแนน) 
5.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
5.2 แผนพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5.3 พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (10 คะแนน) 10 8 6 4 

รวม 100 
 
เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนน  90 – 100 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
   คะแนน  80 – 89 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

คะแนน  70 – 79 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน  60 - 69  คะแนน  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที ่5 ด้านหัตถศิลป์ 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบมีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้  

ดี = 8 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 6 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมม่ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 4 

รปูแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไม่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”(6 คะแนน) ดีมาก = 6 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน    
ตามแบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
เหมาะสมที่จะเก็บไว้ เป็นเอกสารอ้างอิงได้  

ดี = 5 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน    
ตามแบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” แต่มี
ข้อบกพร่องบางส่วน  เหมาะสมที่จะเก็บไว้ เป็น
เอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 4 

ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
สรุ ป  “สุ ดยอดนวั ตก ร รมอาชี ว ศึ กษ า ”  แต่ มี
ข้ อบกพร่องบางส่ วน  ไม่ เหมาะสมที่ จะ เก็บ ไว้           
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 3 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” มีข้อบกพร่อง
มาก ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

คู่มือประกอบการใช้งานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) ดีมาก = 4 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได้ถูกต้องครบถ้วน  

ดี = 3 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได้แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

พอใช้ = 2 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา แต่ไม่มีที่อยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได้ 

ปรับปรุง = 0 
ไม่มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดตั้งการใช้งาน 
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่
สามารถติดต่อได้  

 
 
 



 

 

 

2. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 40 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ประดิษฐ์คิดค้นข้ึนมาใหม่  
(8 คะแนน)  

มาก = 8 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ มีความ
ทันสมัย อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา  

ดี = 6 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาขึ้นจากของเดิม มีความ
ทันสมัย อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา  

พอใช้ = 4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นมาใหม ่ 

ปรับปรุง =2 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์ หรือพัฒนาขึ้น
มาใหม่ และไม่มีการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญา 

ความคิดสร้างสรรค์ (7 คะแนน)  
 

ดีมาก = 7 

ผลิตภัณฑ์ เกิดจากองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ มีอธิบายขั้นตอนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ มีหลักฐานร่องรอยชัดเจน
ในการพัฒนาทัง้ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์  

ดี = 5  
ผลิตภัณฑ์ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ มีอธิบาย
ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์มี
หลักฐานร่องรอยบางส่วน  

พอใช้ = 3  
ผลิตภัณฑ์ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนา
เฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ แต่ไม่มีหลักฐาน
ร่องรอย  

ปรับปรุง = 1  ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีการพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 
 

ดีมาก = 5 

เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ  
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  
2. มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ  
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์  
4. สะดวกต่อการน าไปใช้ ครบ 4 ประการ  

ดี = 4 

เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯ  
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  
2. มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ  
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์  
4. สะดวกต่อการน าไปใช้ เพียง 3 ประการ  

พอใช้ = 3  

เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯ  
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  
2. มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ  
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์  
4. สะดวกต่อการน าไปใช้ เพียง 2 ประการ  

ปรับปรุง = 1  ไม่มีเทคนิคการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
การเลือกใช้วัสดุ (5 คะแนน)  
 

ดีมาก = 5 
1. ใช้วัสดุเหมาะสม 2. ประหยัด 3. ปลอดภัย  
กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทัง้ 3 ด้าน  

ดี = 4 
1. ใช้วัสดุเหมาะสม 2. ประหยัด 3. ปลอดภัย  
กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้าน  

พอใช้ = 3  
1. ใช้วัสดุเหมาะสม 2. ประหยัด 3. ปลอดภัย  
กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้าน  

ปรับปรุง = 1 ใช้วัสดุไม่เหมาะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความสวยงาม และความประณีต  
ของผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน)  

ดีมาก = 5  

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์  
1. ขนาด รูปร่าง-รูปทรง สีสันดึงดูดความสนใจ  
2. ความกลมกลืน สมดุล  
3. มีเอกภาพ  
4. ความประณีต ละเอียดของผลงาน  
5. ความสมบูรณ์ของผลงาน ครบถ้วน  

ดี = 4  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 
อย่างน้อย 4 ประการ  

พอใช้ = 3  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 
อย่างน้อย 3 ประการ  

ปรับปรุง = 1  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สวยงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์  
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน)  
 

ดีมาก = 5  

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า  
1. ผลงานมีคุณค่ าตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 
(Composition)  
2. เนื้อหาแสดงออกเอกลักษณ์ของชุมชน  
3. มีความทันสมัย  
4. วัสดุที่ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ดี = 4  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ า อย่างน้อย 3 ประการ  
พอใช้ = 3  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ า อย่างน้อย 2 ประการ  
พอใช้ = 1  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ า อย่างน้อย 1 ประการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ประโยชน์การใช้งาน (5 คะแนน)  
 

ดีมาก = 5  

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ทุก
ประการ และมีหลักฐานการน าไปใช้งานได้จริง ได้แก่ 
เอกสารรับรอง และภาพประกอบ  

ดี = 4  
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ทุก
ประการ  

พอใช้ = 3  
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง แต่ไม่ครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ  

ปรับปรุง = 1 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้เล็กน้อย  

3. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
การน าเสนอผลงานและการสาธิต
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
(3คะแนน) 

ดีมาก = 4 

มีความพร้อมครบ  3  ประการ คือ 
1) มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน 
2) ใช้วัสดุ อุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิต 
ทดลอง โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ 
3) มีเอกสารในการเผยแพร่ผลงานภาษาไทยอย่าง
ครบถ้วนและเหมาะสม 

ดี = 3 มีความพร้อมครบ 2 ประการ จาก 3 ประการ 
พอใช้ = 2 มีความพร้อมครบ 1 ประการ จาก 3 ประการ 
ปรับปรุง = 0 ไม่มีความพร้อมในการน าเสนอผลงาน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
บุคลิกภาพของผู้น าเสนองาน
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ       
(4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 3 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอไม่เหมาะสมด้านใดด้านหนึ่ง 

พอใช้ = 2 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอไม่เหมาะสม 2 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอ ไม่เหมาะสม  

ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาษาไทย (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้าน  

ดี = 3 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 3 ด้าน 

พอใช้ = 2 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 2 ด้าน 

ปรับปรุง = 1 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) ดีมาก = 3 

มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ครบถ้วนทั้ง 4 ประเด็น 

ดี = 2 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 3 ประเด็น 

พอใช้ = 1 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 2 ประเด็น 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
4. บรรจุภัณฑ์ (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
การเลือกใช้วัสดุและความเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

1. การใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นหรือ น าวัสดุอื่น 
มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
2. ราคาประหยัด เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
3. ปลอดภัยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
4. มีอายุการใช้งาน ครบถ้วน 

ดี = 4 
การเลือกใช้วัสดุและความเหมาะสม กับผลิตภัณฑ์ 
อย่างน้อย 3 ด้าน 

พอใช้ = 3 
การเลือกใช้วัสดุและความเหมาะสม กับผลิตภัณฑ์ 
อย่างน้อย 2 ด้าน 

ปรับปรุง = 1 
การเลือกใช้วัสดุและความเหมาะสม กับผลิตภัณฑ์ 
อย่างน้อย 1 ด้าน  

  
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ 
มีรายละเอียดข้อมูล ผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ 
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

น าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย 
1. มีการออกแบบร่างก่อนผลิต 
2. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบทั้งหมดและมี 
รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์  
2. ที่มาและเรื่องราวของผลิตภัณฑ์   
3. ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิตที่ติดต่อได้ 
4. ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต 
5. ขนาด น้ าหนัก ปริมาตรสุทธิ 
6. ข้อก าหนดใช้งาน และเครื่องหมายในการขนส่ง
ครบถ้วน 

ดี = 4 

น าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
1. มีก ารออกแบบร่างก่อนผลิต 
2. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในก ารออกแบบทั้งหมด 
และมีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
เพียง 4 ด้าน 

พอใช้ = 3 

น าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
1. มีก ารออกแบบร่างก่อนผลิต 
2. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในก ารออกแบบทั้งหมด 
และมีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
เพียง 2 ด้าน 

ปรับปรุง = 1 

น าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
1. มีก ารออกแบบร่างก่อนผลิต 
2. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในก ารออกแบบทั้งหมด 
และมีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
เพียง 1 ด้าน 



 

 

 

5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะ 
(2 คะแนน) ดีมาก = 2  

การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะปฏิบัติงาน 
หัตถศิลป์ตามหลักวิชาการ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้อง และเหมาะสม  

ดี = 1.5 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะปฏิบัติงาน 
หัตถศิลป์ตามหลักวิชาการ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้อง แต่ไมเ่หมาะสม 

พอใช้ = 1  
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะปฏิบัติงาน 
หัตถศิลป์ตามหลักวิชาการ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้องบางส่วน แต่ไมเ่หมาะสม 

ปรับปรุง = 0  
ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะปฏิบัติงาน 
หัตถศิลป์ตามหลักวิชาการ และขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

แผนพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์            
(3 คะแนน) 

ดีมาก = 3  

มีแผนธุรกิจองค์ประกอบแผนธุรกิจ  
1. บทสรุปผู้บริหาร  
2. ประวัติย่อกิจการ  
3. การวิเคราะห์สถานการณ์  
4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ  
5. แผนการตลาด  
6. แผนการจัดการก าลังคน  
7. แผนการผลิต  
8. แผนการเงิน  
9. แผนด าเนินงาน  
10. แผนฉุกเฉิน  
ครบถ้วน  

ดี = 2  มีแผนธุรกิจ ครบ 8 ด้าน  
พอใช้ = 1  มีแผนธุรกิจ ครบ 5 ด้าน  
ปรับปรุง = 0  มีแผนธุรกิจ น้อยกว่า 5 ด้าน  

 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10  

แสดงเอกสารหลักฐานการซื้อขายผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ประกอบด้วย สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใบเสร็จรับเงิน 
หรือสัญญาการซื้อขายและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อหรือ
สั่งผลิต 

ดี = 8 

สามารถแสดงหลักฐานการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
พัฒนาต่อยอดและพัฒนากระบวนการผลิตสู่ เชิง
พาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยมี เอกสารยื่นขอ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือเอกสารเจรจาสั่งซื้อ
หรือสั่งผลิต 

พอใช้ = 6 

แสดงเอกสารรับรองการใช้งานจากผู้ใช้งาน หรือ
เอกสารหลักฐานการให้โจทย์และให้ค าแนะน าผู้
ประดิษฐ์ฯ ในการน าไปสร้างสิ่งประดิษฐ์เพ่ือการ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  

ปรับปรุง= 4  
มี แนว โน้ ม จะน า ไป พัฒนาต่ อยอดและพัฒน า
กระบวนการผลิตสู่ เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม     
ในปัจจุบันแต่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงที่ชัดเจน  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 

1. ค าจ ากัดความ 

เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ที่ถูกพัฒนาหรือคิดค้นขึ้นใหม่ที่บ่งชี้ว่าสามารถ

ใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงกระบวนการตามหลักของการวิจัย สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม

และเชิงพาณิชย์ เป็นผลงานที่เกิดจากบูรณาการการจัดการเรียนการสอน  

2. เจตนารมณ์  

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างสรรค์การพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวในการยกระดับ

คุณภาพสังคมให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี และการเรียนรู้มุ่งไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการผลิตและจ าหน่าย 

3. วัตถุประสงค์  

3.1  เพ่ือสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ Thailand 4.0 

3.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ซอฟต์แวร์และ

ระบบสมองกลฝังตัว 

3.3  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 

3.4  เพ่ือสนับสนุนการน าไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรด้านซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 

3.5  เพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เชิงพาณิชย์ด้านอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  

4. ข้อก าหนดทั่วไป 

4.1  เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาหรือคิดค้นขึ้นใหม่ด้วย

ภาษาคอมพิวเตอร์  เพ่ือติดตั้งและใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ที่ให้บริการบนระบบเครือข่ายขนาดต่าง ๆ อินเทอร์เน็ต และ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่(Mobile Devices)

และ/หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟแวร์ระบบประมวลผลที่ใช้ชิป หรือไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอล

โทรลเลอร์  ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ หรือที่ถูกพัฒนา คิดค้นขึ้นใหม่เพ่ือควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นต้องมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝัง

ตัวอย่างน้อย 1 ชิ้น และระบบควรแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างอุปกรณ์  หรืออินเตอร์เฟส ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 



 

 

 

4.2  เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาหรือคิดค้นขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานมีความปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อ

ธรรมชาติ สังคม จริยธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

4.3  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการการเรียน การสอน ที่สามารถสาธิต หรือทดลองการใช้งาน

ได้จริงตามวัตถุประสงค์  หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือทดลองการใช้งานให้เห็นได้อย่างเด่นชัด 

4.4  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 6 จากสถานศึกษาเดียวกัน ต้องไม่ซ้ ากับผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดี่ยวกัน หรือประเภทอ่ืน ๆ อาทิเช่น ชื่อรูปร่าง คุณลักษณะ กระบวนการท างาน 

ฯลฯและต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ มาก่อน หรือน าผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 

4.5. ให้จัดท าเอกสารประกอบการประกวดจ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วยเอกสาร จัดเรียงเอกสาร

ตามล าดับดังนี้    

4.5.1. แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (รายงาน 5 บทอย่างย่อไม่

เกิน 15 หน้า) 

4.5.2. แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” จ านวน 1 แผ่น วางรูปภาพ QR CODE แบบรายงาน

โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และแนบ Link ที่อยู่ของแบบรายงาน (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.5.3. คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จ านวนไม่เกิน 3 หน้า (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.5.4. แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง (ถ้ามี) (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.5.5. รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)  (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.6  การประกวดระดับชาติให้มีแผ่นป้ายไวนิล โปสเตอร์ แสดงรายละเอียดการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

เป็นภาษาไทยขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดทั่วไปของผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ทุกประการจึงจะเข้าร่วมการประกวดได้ 

5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีการลงทะเบียนผลงานใน ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วม

การประกวด ได้รับงบประมาณและการรับรองผลการประกวด โดยให้น าส่งเอกสารแบบคุณลักษณะ “สุด

ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ที่พิมพ์ออกจากระบบในวันที่รายงานตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 

(ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บเจ้าภาพจัดการแข่งขัน/ประกวด) 

5.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลาที่ก าหนดหากไม่

ลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาทุกก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแต่อนุญาตให้จัด

แสดงผลงานได้ 

5.4  การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจประเมินถือเป็นที่

สิ้นสุด 

5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบหรือส่ง

ประกวดมากกว่า 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวดและต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับชาติ มาก่อน หรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่โดยเปลี่ยน

ประเภท 

5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาดแล้วน ามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือส่งเข้า

ประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.7  กรณีที่เป็นการน าสินค้าหรือผู้ผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายมาพัฒนาต่อยอดต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิด  อนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรของผู้อื่น  

5.8  กรณีเกิดปัญหาในการด าเนินงานให้คณะกรรมการกลางเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดทั้งนี้ภายใต้ข้อก าหนดกติกาและ

เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

อาชีวศึกษาเอกชน  

 

 



 

 

 

6. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

ให้จัดส่งเอกสารแบบรายงานการวิจัย ไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการจัดแข่งขันตามก าหนดเวลาที่คณะกรรมการใน

แต่ละภาคเป็นผู้ก าหนด จ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้    

ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (แบบน าเสนอ 5 บทไม่เกิน               

15 หน้า นับตั้งแต่หน้าแรกของบทท่ี 1 ถึงหน้าสุดท้ายของบทท่ี 5) 

ส่วนที่ 2 ภาคผนวกประกอบด้วย 

2.1   แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” (สรุป 1 หน้า) 

2.2   คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 3 หน้า) 

2.3   แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง พร้อมหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 

2.4   รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)   

หมายเหตุ : คณะกรรมการจะส่งคืนแบบรายงานการวิจัย ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 1 เล่มในวันแข่งขัน   

ณ. จุดลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน          

7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิงประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

7.1  รูปแบบตัวอกษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 

7.2  ขนาดตัวอกษรแบบปกติขนาด 16 point และหัวข้อขนาด 18 point 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 6 สิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ    

สมองกลฝังตัว 

แบบประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 6 สิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 

ชื่อผลงาน......................................................................... วิทยาลัย ...................................................... 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 
1.1. แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน)  

        1.1.1 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (10 คะแนน) 10 8 6 4 
1.2    แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”(6 คะแนน) 
        1.2.1. ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (6 คะแนน) 6 5 4 3 
1.3    คู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) 
        1.3.1 คู่มือประกอบการใช้งานชัดเจนถูกต้อง (4 คะแนน) 4 3 2 0 
2. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
2.1 ประดิษฐ์ หรือพัฒนาขึ้นใหม่ (7 คะแนน) 7 5 2 1 
2.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ (3 คะแนน) 3 2 1.5 1 
3. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
3.1. ความพร้อมในการน าเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย       
และภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 

4 3 2 0 

3.2. บุคลิกภาพของผู้น าเสนองานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ          
(4 คะแนน) 

4 3 2 0 

3.3. ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาษาไทย 4 คะแนน) 4 3 2 0 
3.4. ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) 3 2 1 0 

 

 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
4.1 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบสมองกลฝังตัว 
สามารถเข้าใจได้โดยง่าย (3 คะแนน) 

3 2 1 0 

4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบของข้อมูลและ/หรือเลือกใช้ 
วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม (3 คะแนน) 

3 2 1 0 

4.3 ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามความต้องการและ/หรือมีความเสถียร 
และความมั่นคงของระบบสมองกลฝังตัว (4 คะแนน) 

4 3 2 1 

5. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
5.1 การวิเคราะห์ระบบการท างาน (5 คะแนน) 5 4 3 2 
5.2 การออกแบบระบบการท างาน (5 คะแนน) 5 4 3 2 
5.3 การพัฒนาระบบการท างาน (5 คะแนน) 5 4 3 2 
5.4 การติดตั้งและทดสอบระบบการท างาน (5 คะแนน) 5 4 3 2 
6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 25 คะแนน) 
6.1 ประสิทธิภาพของชิ้นงาน (10 คะแนน) 10 7 5 3 
6.2 ประโยชน์ส าหรับกลุ่มคนที่ได้รับ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
6.3 สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมหรือสังคมได้ 
(10 คะแนน) 

10 7 5 3 

รวม 100 
 

เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  90 – 100 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

   คะแนน  80 – 89 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
คะแนน  70 – 79 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน  60 - 69  คะแนน  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย 

 
 

 



 

 

 

ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  

(Software & Embedded System Innovation) 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบมีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้  

ดี = 8 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 6 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมม่ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 4 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไม่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”(6 คะแนน) ดีมาก = 6 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน    
ตามแบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
เหมาะสมที่จะเก็บไว้ เป็นเอกสารอ้างอิงได้  

ดี = 5 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน    
ตามแบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน  เหมาะสมที่จะเก็บไว้      
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 4 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”แต่มีข้อบกพร่อง
บางส่วน ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 3 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” มีข้อบกพร่อง
มาก ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

คู่มือประกอบการใช้งานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) ดีมาก = 4 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได้ถูกต้องครบถ้วน  

ดี = 3 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได้แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

พอใช้ = 2 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา แต่ไม่มีที่อยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได้ 

ปรับปรุง = 0 
ไม่มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดตั้งการใช้งาน 
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่
สามารถติดต่อได้  

 
 
 



 

 

 

2. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ประดิษฐ์ หรือ พัฒนาขึ้นใหม่  
(7 คะแนน)  

ดีมาก = (7)  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ  

ดี = (5)  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ และมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจน  

พอใช้ = (2)  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ แต่ไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพ  

ปรับปรุง = (1)  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์ หรือพัฒนาขึ้น
ใหม่  

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์  
ของนวัตกรรม (3 คะแนน)  
- ศึกษาประสิทธิภาพ  
- ศึกษาความพึงพอใจ  

ดีมาก = (3)  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย นวัตกรรม ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์  

ดี = (2)  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย นวัตกรรม ถูกต้อง 
ครบถ้วน บางส่วน  

พอใช้ = (1.5)  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย นวัตกรรม ถูกต้อง 
ครบถ้วน ส่วนใดส่วนหนึ่ง  

ปรับปรุง = (1)  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยนวัตกรรมไม่ครบถ้วน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความพร้อมในการน าเสนอ 
ผลงานและการสาธิตภาษาไทย และ
อังกฤษ (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วนและ
เหมาะสม  

ดี = 3 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่อง
บางส่วน  

พอใช้ = 2 
มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องมาก  

ปรับปรุง = 0 ไม่มีความพร้อมในการน าเสนอผลงาน  
บุคลิกภาพของผู้น าเสนองาน
ภาษาไทยและอังกฤษ (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 3 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 2 ด้าน 

พอใช้ = 2 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 1 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอ ไม่เหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาษาไทย (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้าน  

ดี = 3 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 3 ด้าน 

พอใช้ = 2 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 2 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) ดีมาก = 3 

มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ครบถ้วนทั้ง 4 ประเด็น 

ดี = 2 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 3 ประเด็น 

พอใช้ = 1 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 2 ประเด็น 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
 
 
 



 

 

 

 
4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้านการออกแบบ (รวม 10 คะแนน)  

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบสมองกลฝังตัว 
สามารถเขา้ใจได้โดยง่าย (3 คะแนน)  
กลุ่มซอฟต์แวร์  
1. มีการออกแบบหน้าจอมีความ สวยงามนา่ใช้งาน  

2. ส่วนติดต่อผู้ใช้งานมีมาตรฐาน เดียวกัน  

3. ผู้ใช้งานเห็นแล้วมีความเข้าใจ ที่ผู้พัฒนาสื่อความหมาย  

4. ระบบอ านวยความสะดวกในการ ใช้งานและแก้ไขปัญหา  

กลุ่มระบบสมองกลฝังตัว  
1. มีการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว มีความสวยงามนา่ใช้งาน  

2. ส่วนติดต่อผู้ใช้งานมีมาตรฐานเดียวกัน  

3. ผู้ใช้งานเห็นแล้วมีความเข้าใจ ที่ผู้พัฒนาสื่อความหมาย  

4. ระบบอ านวยความสะดวกในการ ใช้งานและแก้ไขปัญหา  

ดีมาก = 3  ถ้ามีครบ 4 หวัข้อ  
ดี = 2 ถ้ามี 3 หัวข้อ  
พอใช้ = 1 ถ้ามี 2 หัวข้อ  
ปรับปรุง = 0  ถ้าน้อยกว่า 2 หัวข้อ  

ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ  
ข้อมูลและ/หรือเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  
ที่เหมาะสม (3 คะแนน)  
กลุ่มซอฟต์แวร์  
1. มีการป้องกันการน าเข้าข้อมูลผิดพลาด  
2. เลือกใช้ component เหมาะสมกับการรับข้อมูล  
3. มีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากผู้ใช้งาน  
กลุ่มระบบสมองกลฝังตัว  
1. เลือกวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน  
2. ระบบมีความปลอดภัย ทางโครงสร้างและไฟฟ้า  
3. ติดตั้งใช้งานได้ง่าย    

ดีมาก = 3  ถ้ามีครบ 3 หัวข้อ  
ดี = 2  ถ้ามี 2 หัวข้อ  
พอใช้ = 1  ถ้ามี 1 หัวข้อ  
ปรับปรุง = 0 ถ้าไม่มี  
ดีมาก = 3  ถ้ามีครบ 3 หัวข้อ  



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ และ/หรือมีความเสถียรและ
ความม่ันคงของระบบสมองกลฝังตัว (4 คะแนน)  
กลุ่มซอฟต์แวร์  
1. ประมวลผลได้สารสนเทศ ตรงตามต้องการ  

2. ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว  

3. มีความสะดวกและยืดหยุ่นในการค้นคืนข้อมูล  

4. ผลลัพธ์สอดคล้องและมีความ สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์  

กลุ่มระบบสมองกลฝังตัว  
1. ระบบสามารถกู้คืนและท างานได้ ตามปกติเม่ือเกดิ

ข้อผิดพลาด  

2. ออกแบบให้มีความคงทนต่อการ ใช้งานและสภาพแวดล้อม  

3. ซอฟต์แวร์มีเสถียรภาพและตอบสนองได้คงที่  

4. ผลลัพธ์สอดคล้องและมีความ สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์  

ดีมาก = 4 ถ้ามีครบ 4 หัวข้อ  
ดี = 3  ถ้ามี 3 หัวข้อ  
พอใช้ = 2  ถ้ามี 2 หัวข้อ  
ปรับปรุง = 1  ถ้าน้อยกว่า 2 หัวข้อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน)  
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
การวิเคราะห์ระบบการท างาน  
(5 คะแนน)  ดีมาก = 5  

มีการวิเคราะห์อยา่งเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมสอดคล้อง 
ตามความต้องการของระบบงาน อย่ างถูกต้อง
ครบถ้วนตามมาตรฐาน  

ดี = 4  
มีการวิเคราะห์อยา่งเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมสอดคล้อง 
ตามความต้องการของระบบงาน อย่างถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วนตามมาตรฐาน  

พอใช้ = 3  
มีการวิเคราะห์อยา่งเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมสอดคล้อง 
ตามความต้องการของระบบงาน แต่ไม่ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามมาตรฐาน  

ปรับปรุง = 2  
มีการวิเคราะห์ที่ไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้อง     
ตามความต้องการของระบบงาน  

การออกแบบระบบการท างาน  
(5 คะแนน)  ดีมาก = 5  

มี ก ารออกแบบอย่ า ง เป็ นขั้ น ตอนที่ เ หม าะสม 
สอดคล้อง ตามความต้องการของระบบงานอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐาน  

ดี = 4  
มี ก ารออกแบบอย่ า ง เป็ นขั้ น ตอนที่ เ หม าะสม 
สอดคล้อง ตามความต้องการของระบบงานอย่าง
ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน  

พอใช้ = 3  
มี ก ารออกแบบอย่ า ง เป็ นขั้ น ตอนที่ เ หม าะสม 
สอดคล้อง ตามความต้องการของระบบงาน แต่ไม่
ถูกต้อง และครบถ้วนตามมาตรฐาน  

ปรับปรุง = 2  
มีการออกแบบที่ไม่เหมาะสม และสอดคล้องตาม
ความต้องการของระบบงาน  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
การพัฒนาระบบการท างาน  
(5 คะแนน)  ดีมาก = 5  

มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นขั้นตอน ที่สอดคล้อง 
ตามการออกแบบระบบงาน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตามมาตรฐาน  

ดี = 4  
มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นขั้นตอน ที่สอดคล้อง 
ตามการออกแบบระบบงานอย่างถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วนตามมาตรฐาน  

พอใช้ = 3  
มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นขั้นตอน ที่ครบถ้วน
ตามมาตรฐาน แต่ไม่สอดคล้อง ตามการออกแบบ
ระบบงาน  

ปรับปรุง = 2  
มีการพัฒนาโปรแกรมที่ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน 
และไม่สอดคล้องตามก ารออกแบบระบบงาน  

การติดต้ัง และทดสอบระบบงาน  
(5 คะแนน)  

ดีมาก = 5  

มีการติดตั้งง่าย และสะดวก สามารถทดสอบ การใช้
งานกับข้อมูลที่ถูกต้อง และได้ผลลัพธ์ อย่างถูกต้อง 
สามารถป้องกันการรับข้อมูล หรือการสั่งงานที่ไม่
ถูกต้องได้  

ดี = 4  

มีการติดตั้งง่าย และสะดวก สามารถทดสอบ การใช้
งานกับข้อมูลที่ถูกต้อง และได้ผลลัพธ์ อย่างถูกต้อง 
แต่ไม่สามารถป้องกันการรับข้อมูล หรือการสั่งงานที่
ไม่ถูกต้องได้  

พอใช้ = 3  

มีการติดตั้งง่าย และสะดวก สามารถทดสอบ การใช้
งานกับข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ได้ผลลัพธ์ ไม่ถูกต้อง และ
ไม่สามารถป้องกันการรับข้อมูล หรือการสั่งงานที่ไม่
ถูกต้องได้  

ปรับปรุง = 2  
มีการติดตั้งไม่สะดวก และไม่สามารถป้องกัน การรับ
ข้อมูล หรือการสั่งงานที่ไม่ถูกต้องได้ และมีผลลัพธ์ไม่
ถูกต้อง  

 
 
 



 

 

 

6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 25 คะแนน)  

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ประสิทธิภาพของชิ้นงาน  
(10 คะแนน)  ดีมาก = 10 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพครบตามที่ก าหนดไว้ ในคุณลักษณะ
เฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี = 7 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพครบตามที่ก าหนดไว้ ในคุณลักษณะ
เฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย  

พอใช้ = 5 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานได้ไม่ครบ ตามที่ก าหนดไว้
ในคุณลักษณะเฉพาะ ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และ   
มีข้อบกพร่อง พอสมควร  

ปรับปรุง = 3 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานได้ไม่ครบ ตามที่ก าหนดไว้
ในคุณลักษณะเฉพาะ ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และ  
มีข้อบกพร่องมาก  

ประโยชน์ส าหรับกลุ่มคนที่ได้รับ    
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ทุก
ประการ โดยมีกลุ่มได้รับประโยชน์จ านวนมากที่สุด 
และมีหลักฐานการน าไปใช้งาน ได้แก่ เอกสารรับรอง 
และภาพประกอบ  

ดี = 4  
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็น ถึง
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ทุก
ประการ โดยมีกลุ่มได้รับประโยชน์จ านวนมาก  

พอใช้ = 3  

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็น ถึง
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง แต่ไม่ครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ โดยมีกลุ่มได้รับประโยชน์
จ านวนพอสมควร  

ปรับปรุง = 2  
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็น         
ถึงประโยชน์ต่อการใช้งานได้เล็กน้อย โดยมีกลุ่มได้รับ
ประโยชน์จ านวนน้อย 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
อุตสาหกรรมหรือสังคมได้ 
 (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 

แสดงเอกสารหลักฐานการซื้อขายผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ประกอบด้วย สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใบเสร็จรับเงิน 
หรือสัญญาการซื้อขายและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อหรือ
สั่งผลิต 

ดี = 7 

สามารถแสดงหลักฐานการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
พัฒ น าต่ อ ยอด แล ะ พัฒ น าก ร ะบ ว นก า รผ ลิ ต             
สู่เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยมีเอกสารยื่นขอ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือเอกสารเจรจาสั่งซื้อ
หรือสั่งผลิต 

พอใช้ = 5 

แสดงเอกสารรับรองการใช้งานจากผู้ใช้งาน หรือ
เอกสารหลักฐานการให้โจทย์และให้ค า แนะน า        
ผู้ประดิษฐ์ฯ ในการน าไปสร้างสิ่งประดิษฐ์เพ่ือการ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  

ปรับปรุง = 3 
มี แนว โน้ ม จะน า ไป พัฒนาต่ อยอดและพัฒน า
กระบวนการผลิตสู่ เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม     
ในปัจจุบันแต่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงที่ชัดเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 

1. ค าจ ากัดความ 

เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในด้านการแพทย์ ที่ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นมาใหม่ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ป้องกัน

บรรเทา หรือป้องกันโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “เครื่องมือแพทย์” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์      

พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เครื่องมือแพทย์หมายความว่า” 

1.  เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกาย น้ ายาที่ใช้ตรวจในหรือนอกห้องปฏิบัติการ 

ผลิตภัณฑ์  ซอฟต์แวร์หรือวัตถุอ่ืนใด ที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มุ่งหมายเฉพาะส าหรับใช้อย่างหนึ่งอย่าง

ใดกับมนุษย์หรือสัตว์ต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้โดยล าพัง ใช้ร่วมกันหรือใช้ประกอบกับสิ่งอ่ืนใด 

(ก)  วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บ าบัด บรรเทาหรือรักษาโรค  

(ข)  วินิจฉัย ติดตาม บ าบัด บรรเทาหรือรักษาการบาดเจ็บ  

(ค)  ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้ าหรือจุนด้านกายวิภาคหรือกระบวนการทางสรีระ   

ของร่างกาย  

(ง)  ประคับประคองหรือช่วยชีวิต  

(จ)  คุมก าเนิดหรือช่วยการเจริญพันธุ์  

(ฉ)  ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการ  

(ช)  ให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกาย เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือการวินิจฉัย 

2. อุปกรณเ์สริมส าหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ตาม (1) 

3. เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์  หรือวัตถุอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ 

ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของสิ่งที่กล่าวถึงตาม (1) ซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ต้องไม่เกิดจาก

กระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน หรือปฏิกิริยาเผาผลาญให้เกิดพลังงานเป็นหลัก 

 



 

 

 

มาตรา 4 ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “อุปกรณ์เสริม” ระหว่างบทนิยามค าว่า “เครื่องมือแพทย์” และค าว่า“ผลิต”         

ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 “อุปกรณ์เสริม” หมายความว่า สิ่งของ เครื่องใช้หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มุ่งหมายเฉพาะให้ใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ เพ่ือช่วยหรือท าให้เครื่องมือแพทย์

นั้นสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งหมายจองเครื่องมือแพทย์นั้น” 

2. เจตนารมณ์  

2.1  เพ่ือสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ หรืออุปกรณเ์สริมทางด้านการแพทย์หรือป้องกันโรคติดต่อ 

2.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

2.3  เพ่ือเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริมทางด้าน

การแพทย์หรือป้องกันโรคติดต่อ 

2.4  เพ่ือป้องกัน บรรเทา ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายความเสียหาย

อันเกิดข้ึนต่อชีวิต  

3. วัตถุประสงค์  

3.1  เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาท้ังรัฐและเอกชน 

3.2  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของชาติ 

3.3  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการน าไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

3.4  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

3.5  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้น พัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์หรือป้องกันโรคติดต่อ 

3.6  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน หรือท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ข้อก าหนดทั่วไป 

4.1  เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ ์หรืออุปกรณเ์สริม ที่ใช้ทางการแพทย์หรือป้องกันโรคติดต่อ 

4.2  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานมีความปลอดภัย             

ที่ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกินเกณฑ์มาตรฐาน การใช้งานต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ดูแลและควบคุมการใช้งาน หรือมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 

4.3  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการการเรียน การสอน ที่สามารถสาธิต หรือทดลองการใช้งาน

ได้จริงตามวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือทดลองการใช้งานให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

4.4  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 7 จากสถานศึกษาเดี่ยวกันต้องไม่ซ้ ากับผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกันและประเภทอ่ืน ๆ อาทิเช่น ชื่อรูปร่าง คุณลักษณะ และกระบวนการท างาน 

4.5  ให้จัดท าเอกสารประกอบการประกวดจ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วยเอกสาร จัดเรียงเอกสาร

ตามล าดับดังนี้    

4.5.1. แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (รายงาน 5 บทอย่างย่อไม่

เกิน 15 หน้า) 

4.5.2. แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” จ านวน 1 แผ่น วางรูปภาพ QR CODE แบบรายงาน

โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และแนบ Link ที่อยู่ของแบบรายงาน (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.5.3. คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จ านวนไม่เกิน 3 หน้า (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.5.4. แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง (ถ้ามี) (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.5.5. รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน) (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.6  การประกวดระดับชาติให้มีแผ่นป้ายไวนิล โปสเตอร์ แสดงรายละเอียดการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ              

เป็นภาษาไทยขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดทั่วไปของผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ทุกประการจึงจะเข้าร่วมการประกวดได้ 

5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีการลงทะเบียนผลงานใน ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วม

การประกวด ได้รับงบประมาณและการรับรองผลการประกวด โดยให้น าส่งเอกสารแบบคุณลักษณะ     

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ที่พิมพ์ออกจากระบบในวันที่รายงานตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 

(ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บเจ้าภาพจัดการแข่งขัน/ประกวด) 

5.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลาที่ก าหนดหากไม่

ลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาทุกก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแต่อนุญาตให้จัด

แสดงผลงานได้ 

5.4  การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจประเมินถือเป็นที่

สิ้นสุด 

5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบหรือส่ง

ประกวดมากกว่า 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวดและต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับชาติ มาก่อน หรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่โดยเปลี่ยน

ประเภท 

5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาดแล้วน ามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือส่งเข้า

ประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.7  กรณีที่เป็นการน าสินค้าหรือผู้ผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายมาพัฒนาต่อยอดต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรของผู้อื่น 

5.8  กรณีเกิดปัญหาในการด าเนินงานให้คณะกรรมการกลางเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดทั้งนี้ภายใต้ข้อก าหนดกติกาและ

เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

อาชีวศึกษาเอกชน  

 

 



 

 

 

6. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

ให้จัดส่งเอกสารแบบรายงานการวิจัย ไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการจัดแข่งขันตามก าหนดเวลาที่คณะกรรมการใน

แต่ละภาคเป็นผู้ก าหนด จ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้    

ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (แบบน าเสนอ 5 บทไม่เกิน     

15 หน้า นับตั้งแต่หน้าแรกของบทท่ี 1 ถึงหน้าสุดท้ายของบทท่ี 5) 

ส่วนที่ 2 ภาคผนวกประกอบด้วย 

2.1 แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” (สรุป 1 หน้า) 

2.2 คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 3 หน้า) 

2.3 แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง พร้อมหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 

2.4 รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)  

หมายเหตุ : คณะกรรมการจะส่งคืนแบบรายงานการวิจัย ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 1 เล่มในวันแข่งขัน   

ณ. จุดลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน          

7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิงประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

7.1  รูปแบบตัวอกษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 

7.2  ขนาดตัวอกษรแบบปกติขนาด 16 point และหัวข้อขนาด 18 point 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 

แบบประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 

ชื่อผลงาน......................................................................... วิทยาลัย ...................................................... 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 
1.1. แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน)  

        1.1.1 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (10 คะแนน) 10 8 6 4 
1.2    แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”(6 คะแนน) 
         1.2.1. ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (6 คะแนน) 6 5 4 3 
1.3    คู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) 
         1.3.1 คู่มือประกอบการใช้งานชัดเจนถูกต้อง (4 คะแนน) 4 3 2 0 
2. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
2.1 ความพร้อมในการน าเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย       
และภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 

4 3 2 0 

2.2 บุคลิกภาพของผู้น าเสนองานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ          
(4 คะแนน) 

4 3 2 0 

2.3 ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาษาไทย 4 คะแนน) 4 3 2 0 
2.4 ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) 3 2 1 0 
3. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 40 คะแนน) 
3.1 ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่ (10 คะแนน) 10 8 6 4 
3.2 ประโยชน์การใช้งาน (10 คะแนน) 10 8 6 4 
3.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (10 คะแนน) 10 8 6 4 
3.4 การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม (10 คะแนน) 10 8 6 4 

 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้านการออกแบบ (รวม 25 คะแนน) 
4.1 เทคนิคการออกแบบและระบบการท างาน (10 คะแนน) 10 8 6 4 
4.2 รูปแบบความเหมาะสม (5 คะแนน) 5 4 3 2 
4.3 ความปลอดภัยและผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(5 คะแนน) 

5 4 3 2 

4.4 คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดุ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
รวม 100 

เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนน  90 – 100 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
   คะแนน  80 – 89 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

คะแนน  70 – 79 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน  60 - 69  คะแนน  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 

1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบมีความประณีตถูกต้องของรูปแบบใน
การพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสมที่
จะเก็บไว้เป็นเอกสารอา้งอิงได ้ 

ดี = 8 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไมม่ีความประณีตถูกต้องของรูปแบบใน
การพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสมที่
จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 6 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมม่ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบใน
การพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสมที่
จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 4 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมมี่ความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไมม่ีความประณีตถูกต้องของรูปแบบใน
การพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสมที่
จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”(6 คะแนน) ดีมาก = 6 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” เหมาะสมที่จะเก็บไว้ 
เป็นเอกสารอา้งอิงได ้ 

ดี = 5 

ข้ อมู ล แล ะร ายละ เ อี ยด มี ค ว ามสมบู รณ์ ค รบถ้ ว น          
ตามแบบสรุ ป  “สุ ดยอดนวั ตก ร รมอาชี ว ศึ กษ า ”             
แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน  เหมาะสมที่จะเก็บไว้ เป็น
เอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 4 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ตามแบบสรุป 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน 
ไมเ่หมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 3 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบสรุป 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”มีข้อบกพร่องมาก        
ไมเ่หมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

คู่มือประกอบการใช้งานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) ดีมาก = 4 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อไดถู้กต้องครบถ้วน  

ดี = 3 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได้แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

พอใช้ = 2 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา แต่ไมม่ีทีอ่ยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได้ 

ปรับปรุง = 0 
ไม่มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดตั้งการใช้งาน ข้อ
ควรระวังการบ ารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถ
ติดต่อได ้ 

 

 

 

 



 

 

 

2. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความพร้อมในการน าเสนอ 
ผลงานและการสาธิตภาษาไทย   
และอังกฤษ (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 
มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสารใน
การเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วนและเหมาะสม  

ดี = 3 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสารใน
การเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน  

พอใช้ = 2 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสารใน
การเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องมาก  

ปรับปรุง = 0 ไม่มีความพร้อมในการน าเสนอผลงาน  
บุคลิกภาพของผู้น าเสนองาน
ภาษาไทยและอังกฤษ (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 3 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 2 ด้าน 

พอใช้ = 2 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 1 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอ ไม่เหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาษาไทย (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงในด้านแนวความคิด
การประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอยด้านประสิทธิภาพ     
และวิธีการท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง   
4 ด้าน  

ดี = 3 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงในด้านแนวความคิด
การประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอยด้านประสิทธิภาพ     
และวิธีการท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง   
3 ด้าน 

พอใช้ = 2 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงในด้านแนวความคิด
การประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอยด้านประสิทธิภาพ     
และวิธีการท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง    
2 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) ดีมาก = 3 

มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของผลงาน 
และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ ได้ครบถ้วนทั้ง 
4 ประเด็น 

ดี = 2 

มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของผลงาน 
และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้อง       
3 ประเด็น 

พอใช้ = 1 

มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของผลงาน 
และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ  ได้ถูกต้อง      
2 ประเด็น 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
 
 
 



 

 

 

3. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 40 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่       
(10 คะแนน) ดีมาก = 10 

ผล ง านสิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ์ ฯ  ที่ คิ ด ค้ น ขึ้ น ใ หม่  โ ด ย ไม่ ใ ช่           
การจัดหาอุปกรณส์ าเร็จรูปมาประกอบส่งประกวด 

ดี = 8 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่โดยไม่ใช่ 
การจัดหาอุปกรณส์ าเร็จรูปมาประกอบส่งประกวด 

พอใช้ = 6 
ผ ล ง า น สิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ์ ฯ  ที่ พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง ขึ้ น ใ ห ม่ 
บางส่วน 

ปรับปรุง= 4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ 
ประโยชน์การใช้งาน (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อ
การใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ทุกประการและมี
หลักฐาน ได้แก่ เอกสาร รับรองและภาพประกอบ ฯลฯ 

ดี = 8 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อ
การใช้งานได้จริง ไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และมี
หลักฐาน ได้แก่ เอกสารรับรอง และภาพประกอบ ฯลฯ 

พอใช้ = 6 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อ
การใช้งานได้จริง ไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ไม่มี
หลักฐาน 

ปรับปรุง= 4 

ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ ฯ  ไม่มี ข้ อมู ลที่ แสดงให้ เห็ นถึ ง 
ประโยชน์ ต่ อก าร ใช้ ง าน ได้ จ ริ ง  ไม่ ครบถ้ วน  ตาม
วัตถุประสงค์มาก ไม่มีหลักฐาน ได้แก่ เอกสารรับรอง และ
ภาพประกอบ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
(10 คะแนน) ดีมาก = 10 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลครบ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบคุณลักษณะ
ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ดี = 8 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลครบ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบคุณลักษณะ
ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = 6 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานได้ไม่ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลไม่ เป็นไป ตามที่ก าหนดไว้ ในแบบ
คุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่อง 

ปรับปรุง= 4 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่ท างานตามที่ก าหนดไว้ในแบบ
คุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 

แสดงเอกสารหลักฐานการซื้อขายผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ประกอบด้วย สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใบเสร็จรับเงิน 
หรือสัญญาการซื้อขายและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อหรือสั่ง
ผลิต 

ดี = 8 

สามารถแสดงหลักฐานการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯพัฒนา
ต่อยอดและพัฒนากระบวนการผลิตสู่ เชิงพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือเอกสารเจรจาสั่งซื้อหรือสั่งผลิต 

พอใช้ = 6 
แสดงเอกสารรับรองการใช้งานจากผู้ใช้งาน หรือเอกสาร
หลักฐานการให้โจทย์และให้ค าแนะน าผู้ประดิษฐ์ฯ ในการ
น าไปสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  

ปรับปรุง= 4 
มีแนวโน้มจะน าไปพัฒนาต่อยอดและพัฒนากระบวนการ
ผลิตสู่เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม     ในปัจจุบันแต่ไม่มี
เอกสารหลักฐานแสดงที่ชัดเจน  

 
 
 
 



 

 

 

4. ความเหมาะสมด้านลักษณะรูปแบบของผลงานสิ่งประดิษฐ์ (รวม 25 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
เทคนิคการออกแบบและระบบการ
ท างาน (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 
การออกแบบระบบการท างานได้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 
และระบบการท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน  

ดี = 8 
การออกแบบระบบการท างานได้ถูกต้อง  ตามหลัก 
วิชาการ แต่ระบบการท างานยุ่งยากซับซ้อน 

พอใช้ = 6 
การออกแบบระบบการท างานได้ถูกต้อง  ตามหลัก 
วิ ช า ก า ร  บ า งส่ ว น แ ละ ร ะบ บก า รท า ง า นยุ่ ง ย า ก 
ซับซ้อน 

ปรับปรุง = 4 
การออกแบบระบบการท างานไม่ เป็นไป ตามหลัก 
วิชาการ และระบบการท างานยุ่งยากซับซ้อน 

รูปแบบความเหมาะสม (5 คะแนน) 
ดีมาก = 5 

รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับลักษณะ  
ของผลงาน ครบทั้ง 3 ด้าน 

ดี = 4 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับลักษณะ  
ของผลงาน เหมาะสม 2 ด้าน 

พอใช้ = 3 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับลักษณะ  
ของผลงาน เหมาะสม 1 ด้าน 

ปรับปรุง = 2 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก ไมเ่หมาะสมกับลักษณะ  
ของผลงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความปลอดภัยและผลกระทบต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัยและ
ไ ม่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม               
ในการใช้งาน และมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน 

ดี = 4 

การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัยและ
ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในการใช้งาน 
และมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และ
ผู้ใช้งาน แต่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม  

พอใช้ = 3 

การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัยและ
ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในการใช้งาน
และมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และ
ผู้ใช้งาน อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่สมบูรณ ์ 

ปรับปรุง = 2 

การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่มีความปลอดภัย
และมีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการใช้งาน 
และไม่มีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และ
ผู้ใช้งาน  

คุณภาพและความเหมาะสมของ
วัสดุ (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 
คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดุ  ที่ ใช้มี คว าม 
คงทนแข็งแรง เหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ดี = 4 
คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดุ  ที่ ใช้มี คว าม 
ค ง ท น แ ข็ ง แ ร ง  สู ง เ กิ น ค ว า ม จ า เ ป็ น กั บ ผ ล ง า น 
สิ่งประดิษฐ์ฯ 

พอใช้ = 3 
คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดุ  ที่ ใช้ มีความ 
ค ง ท น แ ข็ ง แ ร ง  น้ อ ย ก ว่ า ที่ ค ว ร จ ะ ใ ช้ กั บ ผ ล ง า น 
สิ่งประดิษฐ์ 

ปรับปรุง = 2 
คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดุมีความคงทน 
แข็งแรงไม่เหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

 

 



 

 

 

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. ค าจ ากัดความ 

เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึงเทคโนโลยีซึ่งน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือ

ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิต หรือทางกระบวนการในด้านต่าง ๆ 

สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลผลิต หรือผู้ลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ               

โดยเป็นเทคนิคการน าสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต(พืชและสัตว์ ) มาพัฒนาหรือปรับปรุง ให้เป็นผลิตผลหรือผู้

ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีอันตราย และไม่ใช้เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์และไม่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับมนุษย์ 

 ผลผลิต หมายถึง ผลิตผลจากพืช และสัตว์ ผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพหมายถึง การน าผลิตผลจากพืช

และสัตว์มาแปรรูปโดยผ่านกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับมนุษย์  หมายถึง กระบวนการน าผลิตผลจากพืชและสัตว์ มาปรุงหรือแปรรูปเป็น

อาหารมนุษย์ 

2. เจตนารมณ์  

เพ่ือสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

2.1  เพ่ือพัฒนาผลผลิต หรือผู้ลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์  

2.2  เพ่ือน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต 

2.3  เพ่ือพัฒนาผลผลิต หรือผู้ลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

3. วัตถุประสงค์  

3.1  เพ่ือน าเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาผลผลิต หรือผู้ลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ ให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

3.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

3.3  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

3.4  เพ่ือสนับสนุนการน าผลงานเข้ารับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 

 



 

 

 

4. ข้อก าหนดทั่วไป 

4.1  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ไม่ใช้เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ และไม่ใช้ผลิตภัณฑ์

อาหารส าหรับมนุษย์และต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติมาก่อน    

หรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 

4.2  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่คิดค้น หรือพัฒนาขึ้นใหม่ และเหมาะสมกับการอุปโภคและ

บริโภค มีความปลอดภัย ปราศจากสารเคมีอันตรายที่มีผลกระทบต่อสูงมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียน 

นักศึกษาเป็นผู้ประดิษฐ์  

4.3  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถพัฒนา

กระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

4.4  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการบูรณาการการเรียน

การสอน โดยมีร่องรอย หลักฐาน กระบวนการผลิตและวิจัยที่สามารถสาธิต หรือทดลองใช้งานได้จริงตาม

วัตถุประสงค์ให้เห็นได้อย่างเด่นชัด 

4.5  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 8 จากสถานศึกษาเดี่ยวกัน

ต้องไม่ซ้ ากับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกันและประเภทอ่ืน ๆ อาทิเช่น ชื่อรูปร่าง คุณลักษณะ  

4.6.  ให้จัดท าเอกสารประกอบการประกวดจ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วยเอกสาร จัดเรียงเอกสาร

ตามล าดับดังนี้    

4.6.1. แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (รายงาน 5 บทอย่างย่อไม่

เกิน 15 หน้า) 

4.6.2. แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” จ านวน 1 แผ่น วางรูปภาพ QR CODE แบบรายงาน

โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และแนบ Link ที่อยู่ของแบบรายงาน (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.6.3. คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จ านวนไม่เกิน 3 หน้า (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.6.4. แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง (ถ้ามี) (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.6.5. รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)  (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.7 การประกวดระดับชาติให้มีแผ่นป้ายไวนิล โปสเตอร์ แสดงรายละเอียดการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็น

ภาษาไทยขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร 

 

 



 

 

 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดทั่วไปของผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 ทุกประการจึงจะเข้าร่วมการประกวดได้ 

5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีการลงทะเบียนผลงานใน ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วม

การประกวด ได้รับงบประมาณและการรับรองผลการประกวด โดยให้น าส่งเอกสารแบบคุณลักษณะ     

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ที่พิมพ์ออกจากระบบในวันที่รายงานตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 

(ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บเจ้าภาพจัดการแข่งขัน/ประกวด) 

5.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลาที่ก าหนดหากไม่

ลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาทุกก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแต่อนุญาตให้จัด

แสดงผลงานได้ 

5.4  การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจประเมินถือเป็นที่

สิ้นสุด 

5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบหรือส่ง

ประกวดมากกว่า 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวดและต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับชาติ มาก่อน หรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่โดยเปลี่ยน

ประเภท 

5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาดแล้วน ามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือส่ งเข้า

ประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.7  กรณีที่เป็นการน าสินค้าหรือผู้ผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายมาพัฒนาต่อยอดต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรของผู้อืน่ 

5.8  กรณีเกิดปัญหาในการด าเนินงานให้คณะกรรมการกลางเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดทั้งนี้ภายใต้ข้อก าหนดกติกาและ

เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

อาชีวศึกษาเอกชน  

 



 

 

 

6. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

ให้จัดส่งเอกสารแบบรายงานการวิจัย ไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการจัดแข่งขันตามก าหนดเวลาที่คณะกรรมการใน

แต่ละภาคเป็นผู้ก าหนด จ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้    

ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (แบบน าเสนอ 5 บทไม่เกิน              

15 หน้า นับตั้งแต่หน้าแรกของบทท่ี 1 ถึงหน้าสุดท้ายของบทท่ี 5) 

ส่วนที่ 2 ภาคผนวกประกอบด้วย 

2.1  แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” (สรุป 1 หน้า) 

2.2  คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 3 หน้า) 

2.3  หลักฐานการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม เช่น ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์, ราคา

ขายผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์, ประมาณการรายรับรายจ่ายจากการขาย, กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

และการส่งเสริมการตลาด, หลักฐานการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

2.4  แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง พร้อมหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 

2.5  รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)  

หมายเหตุ : คณะกรรมการจะส่งคืนแบบรายงานการวิจัย ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 1 เล่มในวันแข่งขัน ณ. 

จุดลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน          

7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิงประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

7.1  รูปแบบตัวอกษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 

7.2  ขนาดตัวอกษรแบบปกติขนาด 16 point และหัวข้อขนาด 18 point 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

แบบประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

ชื่อผลงาน......................................................................... วิทยาลัย ...................................................... 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 
1.1. แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน)  

        1.1.1 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (10 คะแนน) 10 8 6 4 
1.2    แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”(6 คะแนน) 
        1.2.1. ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (6 คะแนน) 6 5 4 3 
1.3    คู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) 
        1.3.1 คู่มือประกอบการใช้งานชัดเจนถูกต้อง (4 คะแนน) 4 3 2 0 
2. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 40 คะแนน) 
2.1 ประดิษฐ์คิดค้นข้ึนมาใหม่ (10 คะแนน) 10 8 6 4 
2.2 การน ากระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 
(5 คะแนน) 

5 4 3 2 

2.3 การน ากระบวนการทางด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
(15 คะแนน) 

15 12 8 6 

2.4 ประโยชน์ในการน าไปใช้งาน (5 คะแนน) 5 4 3 1 
2.5 ความปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 4 3 1 
3. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
3.1 ความพร้อมในการน าเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 

4 3 2 0 

3.2.  บุคลิกภาพของผู้น าเสนองานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ      
(4 คะแนน) 

4 3 2 0 

3.3.   ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาษาไทย 4 คะแนน) 4 3 2 0 
3.4.   ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ (3คะแนน) 3 2 1 0 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
4. บรรจุภัณฑ์ (รวม 10 คะแนน) 
4.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
4.2 การเลือกใช้วัสดุ (2 คะแนน ) 2 1.5 1 0 
4.3 บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
4.4 รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
4.5 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
5. การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม (รวม 15 คะแนน) 
5.1 ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5.2 ราคาขายผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (3 คะแนน ) 3 2 1 0 
5.3 ประมาณการรายรับรายจ่าย (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการส่งเสริมการตลาด ( 3คะแนน) 3 2 1 0 
5.4 หลักฐานจากการจ าหน่าย  ( 3คะแนน) 3 2 1 0 

รวม 100 

 

เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  90 – 100 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

   คะแนน  80 – 89 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
คะแนน  70 – 79 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน  60 - 69  คะแนน  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ข้อพจิารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบมีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอา้งอิงได ้ 

ดี = 8 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 6 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมม่ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 4 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมม่ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”(6 คะแนน) ดีมาก = 6 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตาม
แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” เหมาะสม
ที่จะเก็บไว้ เป็นเอกสารอา้งอิงได ้ 

ดี = 5 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน    
ตามแบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”       
แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน  เหมาะสมที่จะเก็บไว้      
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 4 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”แต่มีข้อบกพร่อง
บางส่วน ไมเ่หมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 3 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”มีข้อบกพร่อง
มาก ไมเ่หมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

คู่มือประกอบการใช้งานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) ดีมาก = 4 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได้ถูกต้องครบถ้วน  

ดี = 3 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อไดแ้ต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

พอใช้ = 2 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา แต่ไม่มีทีอ่ยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได ้

ปรับปรุง = 0 
ไม่มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดตั้งการใช้งาน 
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่
สามารถติดต่อได้  

 
 
 



 

 

 

2. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 50 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

ประดิษฐ์คิดค้นข้ึนมาใหม่ 
 (10 คะแนน)  

ดีมาก = 10 คิดค้นขึ้นใหม่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ดี = 8 
พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่าง
ชัดเจน 

พอใช้ = 6 พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่แต่ไม่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ 
ปรับปรุง = 4 ไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ 

การน ากระบวนการทางด้าน
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้         
(5 คะแนน) ดีมาก = 5 

แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1. การตั้งสมมติฐาน 
2. การก าหนดควบคุมตัวแปร 
3. การทดลอง/การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
ปฏิบัติครบ 3 ข้อ 

ดี = 4 

แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1. การตั้งสมมติฐาน 
2. การก าหนดควบคุมตัวแปร 
3. การทดลอง/การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
ปฏิบัติครบ 2 ข้อ 

พอใช้ = 3 

แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1. การตั้งสมมติฐาน 
2. การก าหนดควบคุมตัวแปร 
3. การทดลอง/การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
ปฏิบัติครบ 1 ข้อ 

ปรับปรุง = 2 
ไม่มีการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางด้าน
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

การน ากระบวนการทางด้าน
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้            
(10 คะแนน) 

ดีมาก = 15 
คิดค้นการแยกองค์ประกอบหรือส่ วนผสมของ
ผลิ ตภัณฑ์ด้ ว ยกระบวนการหรื อ เครื่ อ งมื อที่ มี
ประสิทธิภาพทันสมัยและมีหลักฐานชัดเจน 

ดี = 12 
คิดค้นการแยกองค์ประกอบหรือส่ วนผสมของ
ผลิ ตภัณฑ์ด้ ว ยกระบวนการหรื อ เครื่ อ งมื อที่ มี
ประสิทธิภาพทันสมัย 

พอใช้ = 8 
คิดค้นการแยกองค์ประกอบหรือส่ วนผสมของ
ผลิ ตภัณฑ์ด้ ว ยกระบวนการหรื อ เครื่ อ งมื อที่ มี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง = 6 
คิดค้นการแยกองค์ประกอบหรือส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการหรือเครื่องมือแต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ในการน าไปใช้งาน 
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

1. ท างานได้ดีและสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 
2. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. สะดวกต่อการน าไปใช้งาน 
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

ดี = 4 

1. ท างานได้ดีและสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 
2. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. สะดวกต่อการน าไปใช้งาน 
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 

พอใช้ = 3 

1. ท างานได้ดีและสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 
2. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. สะดวกต่อการน าไปใช้งาน 
ปฏิบัติได ้1 ข้อ 

ปรับปรุง = 1 ไม่เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้งาน 
 

 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

ความปลอดภัยของผลผลิตหรือ 
ผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปราศจากผลกระทบต่อ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีหลักฐานรับรองความ 
ปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยของชนิดผลิตภัณฑ์ 

ดี = 4 

มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปราศจากผลกระทบต่อ 
ธรรมช าติและสิ่งแวดล้อม และมีหลักฐานรับรองความ 
ปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ตรงตาม 
มาตรฐานความปลอดภัยของชนิดผลิตภัณฑ์ 

พอใช้ = 3 
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปราศจากผลกระทบต่อ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีหลักฐานรับรอง
ความปลอดภัย 

ปรับปรุง = 1 ไม่มีความปลอดภัยต่อผู้อุปโภค  
4. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความพร้อมในการน าเสนอ 
ผลงานและการสาธิตภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
(4 คะแนน) 

ดีมาก =4 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วนและ
เหมาะสม  

ดี = 3 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่อง
บางส่วน  

พอใช้ = 2 
มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องมาก  

ปรับปรุง = 0 ไม่มีความพร้อมในการน าเสนอผลงาน  
 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

บุคลิกภาพของผู้น าเสนองาน
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ       
(4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 3 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 2 ด้าน 

พอใช้ = 2 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 1 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอ ไม่เหมาะสม  

ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาษาไทย (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้าน  

ดี = 3 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 3 ด้าน 

พอใช้ = 2 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 2 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
 
 
 
 
 

  



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) ดีมาก = 3 

มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ครบถ้วนทั้ง 4 ประเด็น 

ดี = 2 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 3 ประเด็น 

พอใช้ = 1 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 2 ประเด็น 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
5. บรรจุภัณฑ์ (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
(3 คะแนน ) 

ดีมาก = 2 

1. รูปทรงสวยงาม 
2. ขนาด และน้ าหนัก เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ฯ 
3. คงทน แข็งแรง  
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

ดี = 1.5 

1. รูปทรงสวยงาม 
2. ขนาด และน้ าหนัก เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ฯ 
3. คงทน แข็งแรง 
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 

พอใช้ = 1 
1. รูปทรงสวยงาม 
2. ขนาด และน้ าหนัก เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ฯ 
3. คงทน แข็งแรง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 

ปรับปรุง = 0 ไม่มีก ารออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
การเลือกใช้วัสดุ 
(3 คะแนน) 

ดีมาก = 2 

1. มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ฯ 
3. ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ฯ 
4. ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 

ดี = 1.5 

1. มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ฯ 
3. ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ฯ 
4. ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

พอใช้ = 1 

1. มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ฯ 
3. ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ฯ 
4. ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 

ปรับปรุง = 0 วัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ไม่มีความปลอดภัย 
บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับ 
ผลิตภัณฑ์ (3 คะแนน) 

ดีมาก = 2 

บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ 3 ประการ คือ 
1. มีรูปทรงสวยงาม 
2. มีความคงทน 
3. มีขนาด และน้ าหนักท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

ดี = 1.5 
บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเพียง 2 ประการ 
จาก 3 ประการ 

พอใช้ = 1 
บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเพียง 1 ประการ 
จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = 0 
บรรจุภัณฑ์ มีรูปทรง ความคงทน ขนาด 
และน้ าหนักไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

 
 
 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ (3 คะแนน) 

ดีมาก = 2 

มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นแสดงไว้ที่บรรจุ
ภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถานที่ผลิต วัน 
เดือน ปี ที่ผลิต และ หรือ หมดอายุ น้ าหนัก หรือ 
ปริมาตร ส่วนประกอบที่ส าคัญโดยประมาณ ครบถ้วน 

ดี = 1.5 

มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นแสดงไว้ที่บรรจุ
ภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถานที่ผลิต วัน 
เดือน ปี ที่ผลิต และ หรือ หมดอายุ น้ าหนัก หรือ 
ปริมาตร ส่วนประกอบที่ส าคัญโดยประมาณ ครบถ้วน
แต่บางส่วนไม่ถูกต้อง 

พอใช้ = 1 

มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นแสดงไว้ที่บรรจุ
ภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถานที่ผลิต วัน 
เดือน ปี ที่ผลิต และ หรือ หมดอายุ น้ าหนัก หรือ 
ปริมาตร ส่วนประกอบที่ ส าคัญโดยประมาณไม่
ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง 

ปรับปรุง = 0 
ไม่มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารที่จ าเป็นแสดง
ไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 

ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ 
(2 คะแนน) 

ดีมาก= 2  

บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ 4 ประการ  
1. มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์  
3. ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

ดี= 1.5  บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 2 ประการจาก 4 ประการ  
พอใช้ = 1  บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 1  ประการ จาก 4 ประการ  
ปรับปรุง = 0  บรรจุภัณฑ์ไม่มีความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

5. การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์  
พร้อมบรรจุภัณฑ์ (3 คะแนน) 

ดีมาก = 3 
แสดงรายการต้นทุนการผลิต จ านวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิตครบถ้วนถูกต้อง 

ดี = 2 
แสดงรายการต้นทุนการผลิต จ านวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิตครบถ้วนแต่ไม่
ถูกต้องเหมาะสม 

พอใช้ = 1 
แสดงรายการต้นทุนการผลิต จ านวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิตไม่ครบถ้วนแต่
ถูกต้อง 

ปรับปรุง = 0  
แสดงรายการต้นทุนการผลิต จ านวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิตไม่ครบถ้วนและไม่
ถูกต้อง 

ราคาขายผลิตภัณฑ์พร้อม 
บรรจุภัณฑ์ (3 คะแนน ) 

ดีมาก = 3 
ค านวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน ถูกต้องและ
ก าหนดราคาขายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

ดี = 2 
ค านวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน ถูกต้องแต่
ก าหนดราคาขายไมเ่หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

พอใช้ = 1 ค านวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนไม่ถูกต้อง 
ปรับปรุง = 0  ไม่ค านวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน 

ประมาณการรายรับรายจ่าย                
(3 คะแนน) ดีมาก = 3 

แสดงแผนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมทั้ง 
ประมาณการรายรับรายจ่ายในระยะเวลา 1 ปี                 
ได้ถูกต้อง 

ดี = 2 
แสดงแผนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมทั้ง 
ประมาณการรายรับรายจ่าย ได้ถูกต้องแต่ไม่ครบตาม 
ระยะเวลา 

พอใช้ = 1 
แสดงแผนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
แต่ครบตามระยะเวลา 

ปรับปรุง = 0  
ไม่มีแผนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวมทั้ง
ประมาณการรายรับรายจ่าย 

  



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
และการส่งเสริมการตลาด 
(3 คะแนน ) 

ดีมาก = 3 
ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายถูกต้องมีแผนส่งเสริม
การตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมาย 

ดี = 2 
ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายถูกต้อง แผนส่งเสริม 
การตลาดไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมาย 

พอใช้ = 1 
ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไม่ถูกต้อง แต่แผนส่งเสริม 
การตลาด ไม่เหมาะสม 

ปรับปรุง = 0  
ไม่มีกลุ่ มลูกค้า เป้ าหมาย และไม่มีแผนส่ งเสริม
การตลาด 

หลักฐานจากการจ าหน่าย   
(3 คะแนน) 

ดีมาก = 3 

แสดงหลักฐานการจ าหน่าย ประกอบด้วย  
1. หลักฐานการสั่งซื้อ   
2. บัญชีรายรับรายจ่าย  
3. สถานที่จ าหน่าย 

ดี = 2 แสดงหลักฐานการขาย 2 รายการ   
พอใช้ = 1 แสดงหลักฐานการขาย 1 รายการ 
ปรับปรุง = 0  ไม่แสดงหลักฐานการขาย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ Mini Smart Farms 

1. ค าจ ากัดความ 

 เกษตรอัจฉริยะขนาดเล็ก (Mini Smart Farms) หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่น าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งระบบ

คอมพิวเตอร์ การสื่อสารไร้สาย ระบบเซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ผสมผสานกับงานด้านการเกษตรกรรม            

มาให้ ในการบริหารจัดการ ดูแล พ้ืนที่ เกษตรกรร ม เ พ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ต้องการควบคุม                   

โดยใช้อินเทอร์เน็ตสั่งการควบคุมร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2. เจตนารมณ์  

เพ่ือให้นักประดิษฐ์สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์เกษตรอัจฉริยะขนาดเล็ก (Mini Smart Farms) ของนักเรียน

นักศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส าหรับใช้ในการเพ่ิมปริมาณและคุ ณภาพผลผลิต             

ทางการเกษตร เพ่ือให้สามารถใช้งานในครัวเรือน หรือ ชุมชน เป็นเครื่องอ านวยความสะดวกและสามารถพัฒนาน าไปสู่

การต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

3. วัตถุประสงค์  

3.1  เพ่ือสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 

3.2  เพ่ือส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โดยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับเกษตรอัจฉริยะขนาดเล็ก (Mini Smart Farms) 

3.3  เพ่ือการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาในอนาคตที่เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรืออุปกรณ์ด้านเกษตร

อัจฉริยะขนาดเล็ก (Mini Smart Farms) ให้เกิดประสิทธิภาพในการน าไปใช้งานอย่างคุ้มค่า 

3.4  เพ่ือเป็นประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน 

3.5  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และเจตคติในกระบวนการประดิษฐ์  คิดค้นนวัตกรรม     

ด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 

3.6  เพ่ือสนับสนุนการน าไปจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ตลอดจนการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

 

 

 

 



 

 

 

4. ข้อก าหนดทั่วไป 

4.1  เป็นอุปกรณ์ที่มีโปรแกรมควบคุมระบบการท างานที่มีความสามารถในการตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิ 

ความชื้น แสงสว่าง และปัจจัยส าคัญอ่ืนๆที่จ าเป็น ส าหรับอ านวยความสะดวกในการดูแลควบคุมผลิตผล

ทางการเกษตรและมีการส่งสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ตควบคุมและแจ้งเตือนไปยังบุคคล หรือ Smart 

Phone หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 

4.2  ผู้ประดิษฐ์ต้องสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางด้านเกษตรอัจฉริยะขนาดเล็ก (Mini Smart Farms) จัดท า

อุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ชุด เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของระบบ  

4.3  ชุดควบคุม 1 ชุดต้องมีช่องรับสัญญาณ (In put) ดิจิตอลหรือแอนาลอก ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง และต้องมีช่อง

ส่งสัญญาณ (Output) ควบคุมอุปกรณ์ภายนอกไม่น้อยกว่า 8 ช่องหรือ 8 อุปกรณ์ ภายในชุดเดียวกัน 

4.4  ผู้ประดิษฐ์ใช้ชิ้นงานจริง หรือใช้แบบจ าลองจากชิ้นงานจริง ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการท างานของชุด

ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5  สิ่งประดิษฐ์ทางด้านเกษตรอัจฉริยะขนาดเล็ก (Mini Smart Farms) มีระบบจัดการควบคุมและระบบ

รายงานผลแบบ Real time 

4.6  ชุดอุปกรณ์ควบคุมการท างานและการติดตั้งเดินสายต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งและมาตรฐานความ

ปลอดภัย 

4.7  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

4.8  ขนาดของแบบจ าลองจากชิ้นงานจริง มีขนาดความยาวไม่เกิน 3.00 เมตร ความกว้างไม่เกิน 2.00 เมตร 

ความสูงไม่เกิน 1.80 เมตร 

4.9  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 9 จากสถานศึกษาเดี่ยวกันต้องไม่ซ้ ากับผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกันและประเภทอ่ืน ๆ อาทิเช่น ชื่อรูปร่าง คุณลักษณะ และกระบวนการท างาน 

4.10 ให้จัดท าเอกสารประกอบการประกวดจ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วยเอกสาร จัดเรียงเอกสาร

ตามล าดับดังนี้    

4.10.1.  แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (รายงาน 5 บทอย่างย่อไม่

เกิน 15 หน้า) 

4.10.2. แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” จ านวน 1 แผ่น วางรูปภาพ QR CODE แบบรายงาน

โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และแนบ Link ที่อยู่ของแบบรายงาน (แนบไว้ในภาคผนวก) 



 

 

 

4.10.3. คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จ านวนไม่เกิน 3 หน้า (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.10.4. แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง (ถ้ามี) (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.10.5. รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)  (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.11  การประกวดระดับชาติให้มีแผ่นป้ายไวนิล โปสเตอร์ แสดงรายละเอียดการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

เป็นภาษาไทยขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดทั่วไปของผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 ทุกประการจึงจะเข้าร่วมการประกวดได้ 

5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีการลงทะเบียนผลงานใน ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วม

การประกวด ได้รับงบประมาณและการรับรองผลการประกวด โดยให้น าส่งเอกสารแบบคุณลักษณะ “สุด

ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ที่พิมพ์ออกจากระบบในวันที่รายงานตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 

(ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บเจ้าภาพจัดการแข่งขัน/ประกวด) 

5.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลาทีก่ าหนดหากไม่

ลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาทุกก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแตอ่นุญาตให้จัด

แสดงผลงานได้ 

5.4  การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจประเมินถือเป็นที่

สิ้นสุด 

5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบหรือส่ง

ประกวดมากกว่า 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวดและต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับชาติ มาก่อน หรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่โดยเปลี่ยน

ประเภท 

5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาดแล้วน ามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือส่งเข้า

ประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.7  กรณีท่ีเป็นการน าสินค้าหรือผู้ผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายมาพัฒนาต่อยอดต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิน อนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรของผู้อ่ืน 



 

 

 

5.8  กรณีเกิดปัญหาในการด าเนินงานให้คณะกรรมการกลางเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดท้ังนี้ภายใต้ข้อก าหนดกติกาและ

เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

อาชีวศึกษาเอกชน  

6. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

ให้จัดส่งเอกสารแบบรายงานการวิจัย ไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการจัดแข่งขันตามก าหนดเวลาที่คณะกรรมการใน

แต่ละภาคเป็นผู้ก าหนด จ านวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้    

ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (แบบน าเสนอ 5 บทไม่เกิน               

15 หน้า นับตั้งแต่หน้าแรกของบทท่ี 1 ถึงหน้าสุดท้ายของบทท่ี 5) 

ส่วนที่ 2 ภาคผนวกประกอบด้วย 

2.1   แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” (สรุป 1 หน้า) 

2.2   คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 3 หน้า) 

2.3   แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง พร้อมหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 

2.4   รูปภาพประกอบ (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)  

หมายเหตุ : คณะกรรมการจะส่งคืนแบบรายงานการวิจัย ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 1 เล่มในวันแข่งขัน    

ณ. จุดลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน          

7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิงประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 

7.1  รูปแบบตัวอกษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 

7.2  ขนาดตัวอกษรแบบปกติขนาด 16 point และหัวข้อขนาด 18 point 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ Mini Smart Farms 

แบบประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ Mini Smart Farms 

ชื่อผลงาน......................................................................... วิทยาลัย ...................................................... 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 
1.1   แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน)  
       1.1.1 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (10 คะแนน) 10 8 6 4 
1.2   แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”(6 คะแนน)     
       1.2.1. ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด (6 คะแนน) 6 5 4 3 
1.3   คู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) 
       1.3.1 คู่มือประกอบการใช้งานชัดเจนถูกต้อง (4 คะแนน) 4 3 2 0 
2. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
2.1 ความพร้อมในการน าเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย       
และภาษาอังกฤษ (4 คะแนน) 

4 3 2 0 

2.2 บุคลิกภาพของผู้น าเสนองานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ          
(4 คะแนน) 

4 3 2 0 

2.3 ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาษาไทย 4 คะแนน) 4 3 2 0 
2.4 ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ (3คะแนน) 3 2 1 0 
3. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้านการออกแบบ (รวม 30 คะแนน) 
3.1 เทคนิคการออกแบบและระบบการท างาน (8 คะแนน) 8 6 4 2 
3.2 รูปแบบความเหมาะสม (7 คะแนน) 7 5 3 1 
3.3 ความปลอดภัย (10 คะแนน) 10 8 6 4 
3.4 การใช้วัสดุ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

 

 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
4. ข้อก าหนด / คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 35 คะแนน) 
4.1 ประดิษฐ์  หรือพัฒนาขึ้นใหม่ (10 คะแนน) 10 8 6 4 
4.2 ประโยชน์การใช้งาน (10 คะแนน ) 10 8 6 4 
4.3 ประสิทธิภาพ (10 คะแนน) 10 8 6 4 
4.4 ประสิทธิผลต่อการลงทุนในเชิงพาณิชย์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

รวม 100 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนน  90 – 100 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
   คะแนน  80 – 89 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

คะแนน  70 – 79 คะแนน  ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน  60 - 69  คะแนน  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ประเภทท่ี 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ : Mini Smart Farms 

 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบมีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอา้งอิงได ้ 

ดี = 8 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 6 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมม่ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 4 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไมม่ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ ไมม่ีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ     
ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่มเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”(6 คะแนน) ดีมาก = 6 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน     
ตามแบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
เหมาะสมที่จะเก็บไว้ เป็นเอกสารอา้งอิงได้  

ดี = 5 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน    
ตามแบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน  เหมาะสมที่จะเก็บไว้      
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 4 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”แต่มีข้อบกพร่อง
บางส่วน ไมเ่หมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 3 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษามีข้อบกพร่องมาก 
ไมเ่หมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

คู่มือประกอบการใช้งานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) ดีมาก = 4 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อไดถู้กต้องครบถ้วน  

ดี = 3 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และท่ีอยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อไดแ้ต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

พอใช้ = 2 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา แต่ไม่มีทีอ่ยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได ้

ปรับปรุง = 0 
ไม่มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดตั้งการใช้งาน 
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่
สามารถติดต่อได้  

 
 
 
 



 

 

 

2. การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความพร้อมในการน าเสนอ 
ผลงานและการสาธิตภาษาไทย และ
อังกฤษ (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วนและ
เหมาะสม  

ดี = 3 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่อง
บางส่วน  

พอใช้ = 2 
มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องมาก  

ปรับปรุง = 0 ไม่มีความพร้อมในการน าเสนอผลงาน  
บุคลิกภาพของผู้น าเสนองาน
ภาษาไทยและอังกฤษ (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน  

ดี = 3 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 2 ด้าน 

พอใช้ = 2 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอเหมาะสมทั้ง 1 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอ ไม่เหมาะสม  

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาษาไทย (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้าน  

ดี = 3 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 3 ด้าน 

พอใช้ = 2 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง  ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงใน
ด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์ใช้สอย
ด้านประสิทธิภาพ และวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 2 ด้าน 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) ดีมาก = 3 

มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ครบถ้วนทั้ง 4 ประเด็น 

ดี = 2 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 3 ประเด็น 

พอใช้ = 1 
มีการแนะน าตนเอง ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ถูกต้อง 2 ประเด็น 

ปรับปรุง = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้  
 
 
 



 

 

 

3. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้านการออกแบบ (รวม 30 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
เทคนิคการออกแบบและระบบการ
ท างาน (8 คะแนน) 

ดีมาก = 8 
การออกแบบและระบบการท างานได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และระบบการท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

ดี = 6 
การออกแบบและระบบการท างานได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ แต่ระบบการท างานยุ่งยากซับซ้อน 

พอใช้ = 4 
การออกแบบและระบบการท าง านได้ ถูกต้อ ง        
ตามหลักวิชาการบางส่วน และระบบการท างาน
ยุ่งยากซับซ้อน 

ปรับปรุง = 2 
การออกแบบและระบบการท างานไม่เป็นไปตามหลัก
วิชาการ และระบบการท างานยุ่ งยากซับซ้อน        
(แต่ท างานได้) 

รูปแบบความเหมาะสม (7 คะแนน) 
ดีมาก = 7 

รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับลักษณะของ
ผลงาน ครบทั้ง 3 ด้าน 

ดี = 5 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับลักษณะของ
ผลงาน เหมาะสม 2 ด้าน 

พอใช้ = 3 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับลักษณะของ
ผลงาน เหมาะสม 1 ด้าน 

ปรับปรุง = 1 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก ไม่เหมาะสมกับลักษณะของ
ผลงาน (ท างานได้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 
ความปลอดภัย (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 
การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย 
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม 

ดี = 8 

การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม แต่ต้องแก้ไข
เพ่ิมเติม 

พอใช้ = 6 

การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม อย่างใดอย่าง
หนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์ 

ปรับปรุง = 4 
การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานต่ า และไม่มีระบบป้องกันอันตรายต่อ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน 

การใช้วัสดุ (5 คะแนน) 
ดีมาก = 5 

เลือกใช้วัสดุที่ เหมาะสม มีคุณภาพ มีความคงทน
แข็งแรง และมีความปลอดภัยสูง 

ดี = 4 
เลือกใช้วัสดุที่ เหมาะสม มีคุณภาพ มีความคงทน
แข็งแรง และมีความปลอดภัย 

พอใช้ = 3 
เลือกใช้วัสดุที่ เหมาะสม มีคุณภาพ มีความคงทน
แข็งแรง และมีความปลอดภัยบางส่วน 

ปรับปรุง = 2 
เลือกใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม ไม่มีคุณภาพ 
ไม่มีความคงทนแข็งแรง และความปลอดภัยต่ า 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 35 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่        
(10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ 

ดี = 8 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ และมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอยา่งชัดเจน 

พอใช้ = 6 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ แต่ไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง = 4 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ ไม่ได้ประดิษฐ์หรือพัฒนา     
ขึ้นใหม ่

ประโยชน์การใช้งาน (10 คะแนน) ดีมาก = 10 ท างานได้ดี และสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ดี = 8 
ท างานได้ดี และสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 
แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = 6 
ท างานได้ดี และสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 
แต่มีข้อบกพร่องมาก 

ปรับปรุง = 4 
ท างานไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (มีประโยชน์ในส่วน
อ่ืนมากกว่า) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

ประสิทธิภาพ (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการด้าน 
Mini Smart Farms ได้อย่างมีประสิทธิภาพครบ
ตามที่ก าหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ 

ดี = 8 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการด้าน 
Mini Smart Farms ได้อย่างมีประสิทธิภาพครบ
ตามที่ก าหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = 6 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในก ารบริหารจัดการด้าน 
Mini Smart Farms ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่
ครบตามที่ก าหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และมีข้อบกพร่อง 

ปรับปรุง = 4 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานไม่ได้ ตามที่ก าหนดไว้ใน
คุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจารณา 

ประสิทธิผลต่อการลงทุนในเชิง
พาณิชย์ (5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถก่อให้เกิดผลงานที่
คุ้ มค่ าต่อการลงทุนในเชิ งพาณิชย์  ในระดับสู ง         
(มีหลักฐานแสดงการซื้อ ขาย อย่างชัดเจนในระดับ
การผลิต) 

ดี = 4 

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถก่อให้เกิดผลงานที่
คุ้มค่าต่อการลงทุนในเชิงพาณิชย์ ในระดับปานกลาง 
(มีหลักฐานแสดงการซื้อ ขาย อย่างชัดเจนในระดับ
ชุมชน องค์กร) 

พอใช้ = 3 

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถก่อให้เกิดผลงานที่
คุ้มค่าต่อการลงทุนในเชิงพาณิชย์  ในระดับน้อย       
(มีหลักฐานแสดงการซื้อ ขาย อย่างชัดเจนในระดับ
ครัวเรือน) 

ปรับปรุง = 2 
เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่สามารถก่อให้เกิดผลงาน
ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนในเชิงพาณิชย์ 

 
 

 


