
 

 

 

ข้อก ำหนด กติกำและเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน กำรประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำเอกชน

ระดับชำต ิ

…………………………………………………………………..……….…….. 

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก ำหนดโจทย์ Mini Smart Farms 

1. ค ำจ ำกัดควำม 

 เกษตรอัจฉริยะขนาดเล็ก (Mini Smart Farms) หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่น าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งระบบ

คอมพิวเตอร์ การสื่อสารไร้สาย ระบบเซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ผสมผสานกับงานด้านการเกษตรกรรม            

มาให้ ในการบริห ารจัดการ ดูแลพื้นที่ เกษตรกรรม เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ ต้องการควบคุม                   

โดยใช้อินเทอร์เน็ตสั่งการควบคุมร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2. เจตนำรมณ์  

เพื่อให้นักประดิษฐ์สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์เกษตรอัจฉริยะขนาดเล็ก (Mini Smart Farms) ของนักเรียน

นักศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส าหรับใช้ในการเพิ่ มปริมาณและคุณภาพผลผลิต             

ทางการเกษตร เพื่อให้สามารถใช้งานในครัวเรือน หรือ ชุมชน เป็นเครื่องอ านวยความสะดวกและสามารถพัฒนาน าไปสู่

การต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

3. วัตถุประสงค์  

3.1  เพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 

3.2  เพื่อส่งเสรมิการวิจัย และพัฒนาผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาและสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่โดยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับเกษตรอัจฉริยะขนาดเล็ก (Mini Smart Farms) 

3.3  เพื่อการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาในอนาคตที่เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรืออุปกรณ์ด้านเกษตร

อัจฉริยะขนาดเล็ก (Mini Smart Farms) ให้เกิดประสิทธิภาพในการน าไปใช้งานอย่างคุ้มค่า 

3.4  เพื่อเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน 

3.5  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และเจตคติในกระบวนการประดิษฐ์  คิดค้นนวัตกรรม     

ด้านเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 

3.6  เพื่อสนับสนุนการน าไปจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ตลอดจนการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

 



 

 

 

4. ข้อก ำหนดท่ัวไป 

4.1  เป็นอุปกรณ์ที่มีโปรแกรมควบคุมระบบการท างานที่มีความสามารถในการตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิ 

ความช้ืน แสงสว่าง และปัจจัยส าคัญอื่นๆที่จ าเป็น ส าหรับอ านวยความสะดวกในการดูแลควบคุมผลิตผล

ทางการเกษตรและมีการส่งสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ตควบคุมและแจ้งเตือนไปยังบุคคล หรือ Smart 

Phone หรืออุปกรณ์อื่นๆ 

4.2  ผู้ประดิษฐ์ต้องสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางด้านเกษตรอัจฉริยะขนาดเล็ก (Mini Smart Farms) จัดท า

อุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ชุด เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงของระบบ  

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

ส่งสัญญาณ (Output) ควบคุมอุปกรณ์ภายนอกไม่น้อยกว่า 8 ช่องหรือ 8 อุปกรณ์ ภายในชุดเดียวกัน 

4.4  ผู้ประดิษฐ์ใช้ช้ินงานจริง หรือใช้แบบจ าลองจากช้ินงานจริง 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 าลองจากช้ินงานจริง มีขนาดความยาวไม่เกิน 3.00 เมตร ความกว้างไม่เกิน 2.00 เมตร 

ความสูงไม่เกิน 1.80 เมตร 

4.9  เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 9 จากสถานศึกษาเดี่ยวกันต้องไม่ซ้ ากับผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกันและประเภทอื่น ๆ อาทิเช่น ช่ือรูปร่าง คุณลักษณะ และกระบวนการท างาน 

4.10 ให้จัดเรียงเอกสารตามล 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) 

4.10.6. รวมไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวกัน ให้บันทึก ในรูปแบบไฟล์ .PDF 

 

5. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

5.1  ผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ ที่สง่เข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดทั่วไปของผลงาน

สิ่งประดิษฐป์ระเภทที่ 9 ทุกประการจงึจะเข้าร่วมการประกวดได้ 

5.2 ในวันน าเสนอผลงาน ผู้น าเสนอจะต้องน าช้ินงานมาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย  

5.3  การเปลี่ยนแปลงช่ือหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการสง่เข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยแจง้

ล่วงหน้ากอ่นการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามดุลพินจิของคณะกรรมการตรวจประเมินถือเป็นที่

สิ้นสุด 

5.4  ผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ ที่สง่เข้าประกวดหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบหรือส่ง

ประกวดมากกว่า 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าประกวดและต้องไมเ่คยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ระดับชาติ มาก่อน หรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รบัรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหมโ่ดยเปลี่ยน

ประเภท 

5.5  ผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในทอ้งตลาดแล้วน ามาปรบัปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อส่งเข้า

ประกวดจะไม่ได้รบัการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.6 กรณีที่เป็นการน าสินค้าหรือผูผ้ลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายมาพัฒนาต่อยอดต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการ

พัฒนาให้มปีระสทิธิภาพดีข้ึนกว่าเดิมอย่างไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไมล่ะเมิด อนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรของผู้อื่น 

5.7  กรณีเกิดปัญหาในการด าเนินงานให้คณะกรรมการกลางเป็นผู้ตัดสินช้ีขาดทัง้นี้ภายใต้ข้อก าหนดกติกาและ

เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิง่ประดิษฐ์นวัตกรรม

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 (แสดงรูปภาพให้ครบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน)  

 

7. กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิงประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 

7.1  รูปแบบตัวอกษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 

7.2  ขนาดตัวอกษรแบบปกติขนาด 16 point และหัวข้อขนาด 18 point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก ำหนดโจทย์ Mini Smart Farms 

แบบประเมินผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก ำหนดโจทย์ Mini Smart Farms 

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

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (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 คู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) 
       1.3.1 คู่มือประกอบการใช้งานชัดเจนถูกต้อง (4 คะแนน) 4 3 2 0 
2. กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (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. ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ (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 

 

 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
4. ข้อก ำหนด / คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 35 คะแนน) 
4.1 ประดิษฐ์  หรือพฒันาข้ึนใหม่ (10 คะแนน) 10 8 6 4 
4.2 ประโยชน์การใช้งาน (10 คะแนน ) 10 8 6 4 
4.3 ประสทิธิภาพ (10 คะแนน) 10 8 6 4 
4.4 ประสทิธิผลต่อการลงทุนในเชิงพาณิชย์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

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 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก ำหนดโจทย์ : Mini Smart Farms 
 

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
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได ้ 

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 เป็นเอกสารอ้างอิงได ้ 

ดี = 5 

ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์ครบถ้วน    
ตามแบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
แต่มี ข้อบกพร่องบางส่วน เหมาะสมที่จะเก็บไว้      
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = 4 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”แต่มีข้อบกพร่อง
บางส่วน ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรงุ = 3 
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบ
สรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษามีข้อบกพร่องมาก 
ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

คู่มือประกอบการใช้งานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ (4 คะแนน) ดีมาก = 4 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อไดถู้กต้องครบถ้วน  

ดี = 3 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อไดแ้ต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

พอใช้ = 2 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดตั้งการใช้งาน  
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา แต่ไม่มีที่อยู่ของผู้ผลิต  
ที่สามารถติดต่อได ้

ปรับปรงุ = 0 
ไม่มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดตั้งการใช้งาน 
ข้อควรระวังการบ ารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่
สามารถติดต่อได้  

 
 
 
 



 

 

 

2. 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 ้ 
 
 
 



 

 

 

3. ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ (รวม 30 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจำรณำ 
เทคนิคการออกแบบและระบบการ
ท างาน (8 คะแนน) 

ดีมาก = 8 
การออกแบบและระบบการท างานได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และระบบการท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

ดี = 6 
การออกแบบและระบบการท างานไดถู้กต้องตามหลัก
วิชาการ แต่ระบบการท างานยุ่งยากซับซ้อน 

พอใช้ = 4 
การออกแบบและระบบก ารท างานได้ ถูกต้ อ ง        
ตามหลักวิชาการบางส่วน และระบบการท างาน
ยุ่งยากซับซ้อน 

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

รูปแบบความเหมาะสม (7 คะแนน) 
ดีมาก = 7 

รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับลักษณะของ
ผลงาน ครบทัง้ 3 ด้าน 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจำรณำ 
ความปลอดภัย (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 
การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย 
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม 

ดี = 8 

การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม แต่ต้องแก้ไข
เพิ่มเติม 

พอใช้ = 6 

การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม อย่างใดอย่าง
หนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์ 

ปรับปรงุ = 4 
การท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานต่ า และไม่มีระบบป้องกันอันตรายต่อ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน 

การใช้วัสดุ (5 คะแนน) 
ดีมาก = 5 

เลือกใช้วัสดุที่ เหมาะสม มี คุณภาพ มีความคงทน
แข็งแรง และมีความปลอดภัยสูง 

ดี = 4 
เลือกใช้วัสดุที่ เหมาะสม มี คุณภาพ มีความคงทน
แข็งแรง และมีความปลอดภัย 

พอใช้ = 3 
เลือกใช้วัสดุที่ เหมาะสม มี คุณภาพ มีความคงทน
แข็งแรง และมีความปลอดภัยบางส่วน 

ปรับปรงุ = 2 
เลือกใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม ไม่มีคุณภาพ 
ไม่มีความคงทนแข็งแรง และความปลอดภัยต่ า 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 35 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจำรณำ 

ประดิษฐห์รือพัฒนาข้ึนใหม่        
(10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นข้ึนใหม่ มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ 

ดี = 8 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม่ และมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนอยา่งชัดเจน 

พอใช้ = 6 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม่ แต่ไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพ 

ปรับปรงุ = 4 
ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ฯ ที่ ไม่ ได้ประดิษฐ์หรือพัฒนา     
ข้ึนใหม่ 

ประโยชน์การใช้งาน (10 คะแนน) ดีมาก = 10 ท างานได้ดี และสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ดี = 8 
ท างานได้ดี และสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 
แต่มีข้อบกพร่องเลก็น้อย 

พอใช้ = 6 
ท างานได้ดี และสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 
แต่มีข้อบกพร่องมาก 

ปรับปรงุ = 4 
ท างานไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (มปีระโยชน์ในส่วน
อื่นมากกว่า) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจำรณำ 

ประสิทธิภาพ (10 คะแนน) 

ดีมาก = 10 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อิ เล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการด้าน 
Mini Smart Farms ได้อย่ างมีป ระสิท ธิภาพครบ
ตามที่ก าหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ 

ดี = 8 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อิ เล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการด้าน 
Mini Smart Farms ได้อย่ างมีป ระสิท ธิภาพครบ
ตามที่ก าหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = 6 

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

ปรับปรงุ = 4 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท างานไม่ได้ ตามที่ก าหนดไว้ใน
คุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ข้อพิจำรณำ 

ประสิทธิผลต่อการลงทุนในเชิง
พาณิชย ์(5 คะแนน) 

ดีมาก = 5 

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถก่อให้เกิดผลงานที่
คุ้ม ค่ าต่อการลงทุน ใน เชิงพ าณิชย์  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) 

ปรับปรงุ = 2 
เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่สามารถก่อให้เกิดผลงาน
ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนในเชิงพาณิชย ์

 
 


