
 

 

 

ข้อก ำหนด กติกำและเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน กำรประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำเอกชน

ระดับชำต ิ

…………………………………………………………………..……….…….. 

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 

1. ค ำจ ำกัดควำม 

เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ที่ถูกพัฒนาหรือคิดค้นข้ึนใหม่ที่บ่งช้ีว่าสามารถ

ใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงกระบวนการตามหลักของการวิจัย สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม

และเชิงพาณิชย์ เป็นผลงานที่เกิดจากบูรณาการการจัดการเรียนการสอน  

2. เจตนำรมณ์  

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างสรรค์การพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวในการยกระดับ

คุณภาพสังคมให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี และการเรียนรู้มุ่งไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการผลิตและจ าหน่าย 

3. วัตถุประสงค์  

3.1  เพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ Thailand 4.0 

3.2  เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ซอฟต์แวร์และ

ระบบสมองกลฝังตัว 

3.3  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 

3.4  เพื่อสนับสนุนการน าไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรด้านซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 

3.5  เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว เชิงพาณิชย์ด้านอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  

4. ข้อก ำหนดท่ัวไป 

4.1  เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ถูกพัฒนาหรือคิดค้นข้ึน ใหม่ด้วย

ภาษาคอมพิวเตอร์  เพื่อติดตั้งและใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ที่ให้บริการบนระบบเครือข่ายขนาดต่าง ๆ อินเทอร์เน็ต และ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่(Mobile Devices)

และ/หรือเป็นสิง่ประดิษฐ์ประเภทซอฟแวร์ระบบประมวลผลที่ใช้ชิป หรือไมโครโพรเซสเซอรห์รอืไมโครคอล

โทรลเลอร์  ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ หรือที่ถูกพัฒนา คิดค้นข้ึนใหม่เพื่อควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยระบบที่พัฒนาข้ึนต้องมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝัง



 

 

 

ตัวอย่างน้อย 1 ช้ิน และระบบควรแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่เกิดข้ึนจากการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างอุปกรณ์  หรืออินเตอร์เฟส ไม่น้อยกว่า 2 ช้ิน 

4.2  เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาหรือคิดค้นข้ึนใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานมีความปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อ

ธรรมชาติ สังคม จริยธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

4.3  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการการเรียน การสอน ที่สามารถสาธิต หรือทดลองการใช้งาน

ได้จริงตามวัตถุประสงค์  หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือทดลองการใช้งานให้เห็นได้อย่างเด่นชัด 

4.4  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 6 จากสถานศึกษาเดียวกัน ต้องไม่ซ้ ากับผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดี่ยวกัน หรือประเภทอื่น ๆ อาทิเช่น ช่ือรูปร่าง คุณลักษณะ กระบวนการท างาน 

ฯลฯและต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ มาก่อน หรือน าผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 

4.5. ให้จัดเรียงเอกสารตามล าดับดังนี้    

4.5.1. แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (รายงาน 5 บทอย่างย่อไม่

เกิน 15 หน้า) 

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

โครงการนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ และแนบ Link ที่อยู่ของแบบรายงาน (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.5.3. คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จ านวนไม่เกิน 3 หน้า (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.5.4. แบบรบัรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง (ถ้าม)ี (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.5.5. รูปภาพประกอบ (แสดงรปูภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)  (แนบไว้ในภาคผนวก) 

4.5.6. รวมไฟลเ์อกสารทัง้หมดเป็นไฟลเ์ดียวกัน ให้บันทกึ ในรูปแบบไฟล์ .PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดทั่วไปของผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 ทุกประการจึงจะเข้าร่วมการประกวดได้ 

5.2  ในวันน าเสนอผลงาน ผู้น าเสนอจะต้องน าช้ินงานมาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย 

5.3  การเปลี่ยนแปลงช่ือหรอืประเภทผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจประเมินถือเป็นที่

สิ้นสุด 

5.4  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบหรือส่ง

ประกวดมากกว่า 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าประกวดและต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับชาติ มาก่อน หรือน าผลงานสิ่ งประดิษฐ์เดิมที่ เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่โดยเปลี่ยน

ประเภท 

5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาดแล้วน ามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อส่งเข้า

ประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.6  กรณีที่เป็นการน าสินค้าหรือผู้ผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายมาพัฒนาต่อยอดต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีข้ึนกว่าเดิมอย่างไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิด  อนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรของผู้อื่น  

5.7  กรณีเกิดปัญหาในการด าเนินงานให้คณะกรรมการกลางเป็นผู้ตัดสินช้ีขาดทั้งนี้ภายใต้ข้อก าหนดกติกาและ

เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

อาชีวศึกษาเอกชน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 

ให้ส่งเอกสารแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในรูปแบบไฟล์ .PDF ตามระยะเวลาที่

คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด ไฟล์เอกสารประกอบด้วย 2 ส่วน (ให้บันทึกเป็นไฟล์เดียวกัน) ดังนี้    

ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน (แบบน าเสนอ 5 บทไม่เกิน               

15 หน้า นับตั้งแต่หน้าแรกของบทที่ 1 ถึงหน้าสุดท้ายของบทที่ 5) 

ส่วนที่ 2 ภาคผนวกประกอบด้วย 

2.1   แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” (สรุป 1 หน้า) 

2.2   คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 3 หน้า) 

2.3   แบบรับรองการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจรงิ พรอ้มหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 

2.4   รูปภาพประกอบ (แสดงรปูภาพให้ครบกระบวนการสรา้งสรรค์ผลงาน)   

 

7. กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิงประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 

7.1  รูปแบบตัวอกษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 

7.2  ขนาดตัวอกษรแบบปกติขนาด 16 point และหัวข้อขนาด 18 point 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 6 สิงประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ    

สมองกลฝังตัว 

แบบประเมินผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 6 สิงประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 

ชื่อผลงำน......................................................................... วิทยำลัย ...................................................... 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 20 คะแนน) 
1.1 แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน)  

        1.1.1 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมลู/รายละเอียด (10 คะแนน) 10 8 6 4 
1.2 แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”(6 คะแนน) 
        1.2.1. ความชัดเจนถูกต้องของข้อมลู/รายละเอียด (6 คะแนน) 6 5 4 3 
1.3 คู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) 
        1.3.1 คู่มือประกอบการใช้งานชัดเจนถูกต้อง (4 คะแนน) 4 3 2 0 
2. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
2.1 ประดิษฐ์ หรอืพัฒนาข้ึนใหม่ (7 คะแนน) 7 5 2 1 
2.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ (3 คะแนน) 3 2 1.5 1 
3. กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (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 

 

 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
4. ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
4.1 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบสมองกลฝงัตัว 
สามารถเข้าใจได้โดยง่าย (3 คะแนน) 

3 2 1 0 

4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบของข้อมูลและ/หรือเลือกใช้ 
วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม (3 คะแนน) 

3 2 1 0 

4.3 ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามความต้องการและ/หรือมีความเสถียร 
และความมั่นคงของระบบสมองกลฝงัตัว (4 คะแนน) 

4 3 2 1 

5. ขั้นตอนกำรออกแบบและพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
5.1 การวิเคราะหร์ะบบการท 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. คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 25 คะแนน) 
6.1 ประสทิธิภาพของช้ินงาน (10 คะแนน) 10 7 5 3 
6.2 ประโยชน์ส าหรบักลุ่มคนที่ได้รบั (5 คะแนน) 5 4 3 2 
6.3 สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมหรือสังคมได้ 
(10 คะแนน) 

10 7 5 3 

รวม 100 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน  
คะแนน  90.00 – 100  คะแนน  ได้รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง 

   คะแนน  80.00 – 89.99 คะแนน  ได้รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน 
คะแนน  70.00 – 79.99  คะแนน  ได้รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน  60.00 – 69.99  คะแนน  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย 

 
 
 
 



 

 

 

ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  

(Software & Embedded System Innovation) 
1. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 20 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจำรณำ 
แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรม
และสิง่ประดิษฐ ์ (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 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไม่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนือ้หา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้องของรปูแบบ     
ในการพิมพ ์การจัดท าปก การจัดท ารูปเลม่เหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างองิได้ 

ปรับปรงุ = 4 

รูปแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์
ทั้ง 5 บท ไม่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนือ้หา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรปูแบบ     
ในการพิมพ ์การจัดท าปก การจัดท ารูปเลม่เหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างองิได้ 

 
 
 
 
 



 

 

 

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

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน    
ตามแบบสรุป  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
เหมาะสมที่จะเก็บไว้ เป็นเอกสารอ้างอิงได้  

ดี = 5 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน    
ตามแบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
แต่มี ข้อบกพร่องบางส่วน  เหมาะสมที่จะเก็บไว้      
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 4 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”แต่มีข้อบกพร่อง
บางส่วน ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรงุ = 3 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” มีข้อบกพร่อง
มาก ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

คู่มือประกอบการใช้งานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) ดีมาก = 4 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได้ถูกต้องครบถ้วน  

ดี = 3 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได้แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

พอใช้ = 2 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา แต่ไม่มีที่อยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได้ 

ปรับปรงุ = 0 
ไม่มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดตั้งการใช้งาน 
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่
สามารถติดต่อได้  

 
 
 



 

 

 

2. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจำรณำ 
ประดิษฐ ์หรือ พัฒนาข้ึนใหม ่ 
(7 คะแนน)  

ดีมาก = (7)  ผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นข้ึนใหม ่มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ  

ดี = (5)  ผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึนใหม ่และมี
ประสิทธิภาพสงูข้ึนอย่างชัดเจน  

พอใช้ = (2)  ผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึนใหม ่แต่ไม่มี
ผลต่อประสทิธิภาพ  

ปรับปรงุ = (1)  ผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ ์หรือพฒันาข้ึน
ใหม ่ 

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์  
ของนวัตกรรม (3 คะแนน)  
- ศึกษาประสิทธิภาพ  
- ศึกษาความพึงพอใจ  

ดีมาก = (3)  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย นวัตกรรม ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ์  

ดี = (2)  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย นวัตกรรม ถูกต้อง 
ครบถ้วน บางส่วน  

พอใช้ = (1.5)  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย นวัตกรรม ถูกต้อง 
ครบถ้วน ส่วนใดส่วนหนึ่ง  

ปรับปรงุ = (1)  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยนวัตกรรมไม่ครบถ้วน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจำรณำ 
ความพร้อมในการน าเสนอ 
ผลงานและการสาธิตภาษาไทย และ
อังกฤษ (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วนและ
เหมาะสม  

ดี = 3 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มี ข้อบกพร่อง
บางส่วน  

พอใช้ = 2 
มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องมาก  

ปรับปรงุ = 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 

ปรับปรงุ = 0 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท  
ของผู้น าเสนอ ไม่เหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจำรณำ 
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาษาไทย (4 คะแนน) 

ดีมาก = 4 

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

ดี = 3 

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

พอใช้ = 2 

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

ปรับปรงุ = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได ้ 
ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน
ภาคภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) ดีมาก = 3 

มีการแนะน าตนเอง ช่ือผลงาน วัตถุประสงค์ของ
ผลงาน และอธิบายสาธิตทดลองเป็นภาษาอังกฤษ   
ได้ครบถ้วนทั้ง 4 ประเด็น 

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

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

ปรับปรงุ = 0 ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได ้ 
 
 
 



 

 

 

 
4. ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในดำ้นกำรออกแบบ (รวม 10 คะแนน)  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจำรณำ 
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบสมองกลฝังตัว 
สามารถเข้าใจได้โดยง่าย (3 คะแนน)  
กลุ่มซอฟต์แวร ์ 
1. มีการออกแบบหน้าจอมีความ สวยงามน่าใช้งาน  

2. ส่วนติดต่อผู้ใช้งานมีมาตรฐาน เดียวกัน  

3. ผู้ใช้งานเหน็แล้วมีความเข้าใจ ที่ผู้พฒันาสื่อความหมาย  

4. ระบบอ านวยความสะดวกในการ ใช้งานและแก้ไขปัญหา  

กลุ่มระบบสมองกลฝังตัว  
1. มีการออกแบบระบบสมองกลฝงัตัว มีความสวยงามน่าใช้งาน  

2. ส่วนติดต่อผู้ใช้งานมีมาตรฐานเดียวกัน  

3. ผู้ใช้งานเหน็แล้วมีความเข้าใจ ที่ผู้พฒันาสื่อความหมาย  

4. ระบบอ านวยความสะดวกในการ ใช้งานและแก้ไขปัญหา  

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

ตรวจสอบความถูกต้องของรปูแบบ  
ข้อมูลและ/หรือเลือกใช้วัสดุอปุกรณ์  
ที่เหมาะสม (3 คะแนน)  
กลุ่มซอฟต์แวร ์ 
1. มีการป้องกันการน าเข้าข้อมูลผิดพลาด  
2. เลือกใช้ component เหมาะสมกบัการรบัข้อมูล  
3. มีการแจง้เตอืนเมือ่เกิดข้อผิดพลาดจากผู้ใช้งาน  
กลุ่มระบบสมองกลฝังตัว  
1. เลือกวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน  
2. ระบบมีความปลอดภัย ทางโครงสร้างและไฟฟ้า  
3. ติดตั้งใช้งานได้ง่าย    

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



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจำรณำ 
ให้ผลลัพธ์ที่ถกูต้องตามต้องการ และ/หรือมีความเสถียรและ
ความมั่นคงของระบบสมองกลฝงัตัว (4 คะแนน)  
กลุ่มซอฟต์แวร ์ 
1. ประมวลผลได้สารสนเทศ ตรงตามต้องการ  

2. ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว  

3. มีความสะดวกและยืดหยุ่นในการค้นคืนข้อมูล  

4. ผลลัพธ์สอดคล้องและมีความ สมบรูณ์ตามวัตถุประสงค์  

กลุ่มระบบสมองกลฝังตัว  
1. ระบบสามารถกู้คืนและท างานได ้ตามปกติเมื่อเกิด

ข้อผิดพลาด  

2. ออกแบบให้มีความคงทนต่อการ ใช้งานและสภาพแวดล้อม  

3. ซอฟต์แวร์มเีสถียรภาพและตอบสนองได้คงที ่ 

4. ผลลัพธ์สอดคล้องและมีความ สมบรูณ์ตามวัตถุประสงค์  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. ขั้นตอนกำรออกแบบและพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน)  
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจำรณำ 
การวิเคราะห์ระบบการท างาน  
(5 คะแนน)  ดีมาก = 5  

มีการวิเคราะห์อย่างเปน็ข้ันตอนที่เหมาะสมสอดคล้อง 
ตามความต้องการของระบบงาน อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามมาตรฐาน  

ดี = 4  
มีการวิเคราะห์อย่างเปน็ข้ันตอนที่เหมาะสมสอดคล้อง 
ตามความต้องการของระบบงาน อย่างถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วนตามมาตรฐาน  

พอใช้ = 3  
มีการวิเคราะห์อย่างเปน็ข้ันตอนที่เหมาะสมสอดคล้อง 
ตามความต้องการของระบบงาน แต่ไม่ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามมาตรฐาน  

ปรับปรงุ = 2  
มีการวิเคราะห์ที่ ไม่ เหมาะสม และไม่สอดคล้อง     
ตามความต้องการของระบบงาน  

การออกแบบระบบการท างาน  
(5 คะแนน)  ดีมาก = 5  

มี ก ารออกแบบอย่ าง เป็ น ข้ันตอนที่ เห ม าะส ม 
สอดคล้อง ตามความต้องการของระบบงานอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐาน  

ดี = 4  
มี ก ารออกแบบอย่ าง เป็ น ข้ัน ตอนที่ เห ม าะส ม 
สอดคล้อง ตามความต้องการของระบบงานอย่าง
ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน  

พอใช้ = 3  
มี ก ารออกแบบอย่ าง เป็ น ข้ันตอนที่ เห ม าะส ม 
สอดคล้อง ตามความต้องการของระบบงาน แต่ไม่
ถูกต้อง และครบถ้วนตามมาตรฐาน  

ปรับปรงุ = 2  
มีการออกแบบที่ ไม่เหมาะสม และสอดคล้องตาม
ความต้องการของระบบงาน  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจำรณำ 
การพัฒนาระบบการท างาน  
(5 คะแนน)  ดีมาก = 5  

มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นข้ันตอน ที่สอดคล้อง 
ตามการออกแบบระบบงาน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตามมาตรฐาน  

ดี = 4  
มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นข้ันตอน ที่สอดคล้อง 
ตามการออกแบบระบบงานอย่างถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วนตามมาตรฐาน  

พอใช้ = 3  
มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นข้ันตอน ที่ครบถ้วน
ตามมาตรฐาน แต่ไม่สอดคล้อง ตามการออกแบบ
ระบบงาน  

ปรับปรงุ = 2  
มีการพัฒนาโปรแกรมที่ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน 
และไม่สอดคล้องตามก ารออกแบบระบบงาน  

การติดตั้ง และทดสอบระบบงาน  
(5 คะแนน)  

ดีมาก = 5  

มีการติดตั้งง่าย และสะดวก สามารถทดสอบ การใช้
งานกับข้อมูลที่ถูกต้อง และได้ผลลัพธ์ อย่างถูกต้อง 
สามารถป้องกันการรับข้อมูล หรือการสั่งงานที่ไม่
ถูกต้องได ้ 

ดี = 4  

มีการติดตั้งง่าย และสะดวก สามารถทดสอบ การใช้
งานกับข้อมูลที่ถูกต้อง และได้ผลลัพธ์ อย่างถูกต้อง 
แต่ไม่สามารถป้องกันการรับข้อมูล หรือการสั่งงานที่
ไม่ถูกต้องได้  

พอใช้ = 3  

มีการติดตั้งง่าย และสะดวก สามารถทดสอบ การใช้
งานกับข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ได้ผลลัพธ์ ไม่ถูกต้อง และ
ไม่สามารถป้องกันการรับข้อมูล หรือการสั่งงานที่ไม่
ถูกต้องได ้ 

ปรับปรงุ = 2  
มีการติดตั้งไม่สะดวก และไม่สามารถป้องกัน การรับ
ข้อมูล หรือการสั่งงานที่ไม่ถูกต้องได้ และมีผลลัพธ์ไม่
ถูกต้อง  

 
 
 



 

 

 

6. คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 25 คะแนน)  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจำรณำ 
ประสิทธิภาพของช้ินงาน  
(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  

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

ประโยชนส์ าหรับกลุ่มคนที่ได้รับ    
(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มี ข้อมูลและแสดงให้ เห็นถึง
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  

ปรับปรงุ = 2  
ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ฯ  มี ข้อมูลและแสดงให้ เห็ น         
ถึงประโยชน์ต่อการใช้งานได้เล็กน้อย โดยมีกลุ่มได้รับ
ประโยชน์จ านวนน้อย 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจำรณำ 
สามารถพฒันาสูเ่ชิงพาณิชย์
อุตสาหกรรมหรือสังคมได้ 
 (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 

แสดงเอกสารหลกัฐานการซื้อขายผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ประกอบด้วย สิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบตัรใบเสรจ็รับเงิน 
หรือสัญญาการซือ้ขายและเบอร์โทรศัพทข์องผูซ้ื้อหรือ
สั่งผลิต 

ดี = 7 

สามารถแสดงหลักฐานการน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
พั ฒ น าต่ อ ยอดแล ะพั ฒ น าก ระบวน ก ารผ ลิ ต             
สู่เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยมีเอกสารยื่นขอ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือเอกสารเจรจาสั่งซื้อ
หรือสั่งผลิต 

พอใช้ = 5 

แสดงเอกสำรรับรองกำรใช้งำนจำกผู้ใช้งำน หรือ
เอกสารหลักฐานการให้ โจทย์และให้ค าแนะน า        
ผู้ประดิษฐ์ฯ ในการน าไปสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  

ปรับปรงุ = 3 
มี แนวโน้ ม จะน าไปพัฒ นาต่ อยอดและพัฒ น า
กระบวนการผลิตสู่ เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม     
ในปัจจุบันแต่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงที่ชัดเจน  

 
 


