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ข้อกําหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน 
การประเมินสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”  

ประจําปีการศกึษา 2564 
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ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  
       (Software & Embedded System Innovation) 

1. คําจํากัดความ  
 เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัวที่ถูกพัฒนาหรือคิดค้นขึ้นใหม่ที่บ่งช้ีว่าสามารถใช้
ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงกระบวนการตามหลักของการวิจัย สามารถพัฒนาไปสู่
อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน โดยเป็นผลงานที่เกิดจากบูรณาการการจัดการเรียน
การสอน 

2. เจตนารมณ์    
 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างสรรค์การพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
ในการยกระดับคุณภาพสังคมให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี และการเรียนรู้มุ่งไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ 
การผลิตและจําหน่าย 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  3.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม 
ซอฟต์แวร์และระบบสมองฝังตัว 
  3.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
  3.4 เพ่ือสนับสนุนการนําไปย่ืนขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ 
  3.5 เพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  
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4. ข้อกําหนดทั่วไป 
  4.1 เ ป็นสิ่ งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์และสมองกลฝัง ตัวที่ถูกพัฒนา  หรือคิดค้นขึ้นใหม ่
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ มีการติดต้ังใช้งานซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมและแสดงผลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) ที่สามารถควบคุมผ่านระยะไกลได้ 
และเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ระบบประมวลผลที่ใช้ชิป ไมโครโพรเซสเซอร์ หรือไมโครคอลโทรลเลอร์ 
ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ หรือที่ถูกพัฒนา คิดค้นข้ึนใหม่เพ่ือควบคุมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นต้องมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝังตัวอย่างน้อย 1 ช้ิน 
และระบบควรแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่เกิดข้ึนจากการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์หรือ
อินเตอร์เฟส ไม่น้อยกว่า 2 ช้ิน 
 4.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีความ
ปลอดภัย เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.3 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการ การเรียน การสอน ที่สามารถสาธิต หรือทดลอง
การใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์และมีหลักฐานแสดงการสาธิตและทดลองการใช้งานให้เห็นได้อย่างเด่นชัด 
 4.4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประเมินประเภทที่ 1 จากสถานศึกษาเดียวกันต้องไม่ซ้ํากับ 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกันหรือประเภทอ่ืน ๆ อาทิเช่น ช่ือ รูปร่าง คุณลักษณะ กระบวนการทํางาน ฯลฯ  
และต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ มาก่อนหรือนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าร่วมการประเมินใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 
 4.5 ผู้จัดทําสิ่งประดิษฐ์จะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. หรือระดับ ปวส. ในรูปแบบ
การศึกษาในระบบปกติ ทวิศึกษา ทวิภาคี หรือเทียบโอน ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนไม่เกิน 10 คน และครูที่ปรึกษาไม่เกิน 5 คน 
 4.6 เอกสารทั้งหมดเป็นไปตามที่สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษากําหนด และเอกสารอ่ืน ๆ 
ตามข้อกําหนดในเอกสารฉบับน้ี 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ 
  5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดทั่วไป 
ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 1 ทุกประการ จึงจะเข้าร่วมการประเมินได้ 
 5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประเมินต้องมีการลงทะเบียนผลงานในฐานข้อมูลออนไลน์ 
(Thaiinvention.net) ก่อนวันประเมินฯ ตามวันและเวลาที่กําหนดจึงจะมีสิทธ์ิเข้าร่วมการประเมิน โดยให้นําส่ง
เอกสารแบบคุณลักษณะที่พิมพ์ออกจากระบบ ก่อนวันที่เข้าร่วมการประเมินตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 
 5.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประเมินต้องเป็นผลงานที่นักเรียนนักศึกษาทําด้วยตนเอง 
หากเป็นการจ้างผู้อ่ืนทําจะถูกตัดสิทธ์ิการประกวด 
 5.4 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบ พัฒนา ติดต้ังใช้งานต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
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 5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เป็นการนําซอฟต์แวร์ที่มีจําหน่ายหรือแจกฟรี (Free Software) มาพัฒนา
ต่อยอดต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร โดยจะต้อง 
ไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อ่ืน 
 5.6 ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ระบบเครือข่าย 
หรือการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) ให้พร้อมต่อการสาธิตการทํางาน 
 5.7 ผู้เข้ารับการประเมินต้องนําเสนอขั้นตอนการทํางานของสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบวิดีโอ มีความยาว 
ไม่เกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอข้ึน Google Drive พร้อมส่ง Link Url ก่อนเข้ารับการประเมินและนําเสนอ
แบบออนไลน์ พร้อมตอบคําถามของคณะกรรมการ ในเวลาไม่เกิน 10 นาที หรือตามการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ  
 5.8 การเปลี่ยนแปลงช่ือหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าร่วมการประเมิน สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ในระดับ อศจ. เท่าน้ัน และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการประเมิน ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยต้องตรงกับ
การลงทะเบียนออนไลน์ด้วย ส่วนการประเมินในระดับภาคและระดับชาติ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อหรือ 
ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.9 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประเมิน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบ
หรือส่งเข้าร่วมการประเมินมากกว่า 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธ์ิ 
 5.10 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประเมินและได้รับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจสอบพบ
หลักฐานในภายหลังว่ามีการลอกเลียนผลงานหรือส่งเข้าร่วมการประเมินมากกว่า 1 ประเภทจะถูกถอดถอน
รางวัลและเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปขึ้นมาแทน 
 5.11 กรณีเกิดปัญหาในการดําเนินงานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเป็นผู้ช้ีขาด 

6. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 เอกสารนําเสนอผลงานในการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ต้องอยู่ในเล่มเดียวกัน จํานวน 2 เล่ม 
ภายในเล่มประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2)   

ส่วนท่ี 2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทที่ 1 - บทที่ 5 ไม่เกินจํานวน 20 หน้า โดยไม่รวม 
ปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บรรณานุกรม และภาคผนวก (หากเกินจํานวน 20 หน้าคณะกรรมการ
จะไม่รับพิจารณา) 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก ประกอบด้วย 
 3.1 คู่มือประกอบการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 3.2 แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้าร่วมการประเมินให้พิมพ์ออกจากระบบ Thaiinvention.net 
จํานวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จํานวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผ่น ) 

 3.3 เอกสารแสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
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ส่วนที่ 4  
 4.1 อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก เข้าในระบบ 
Thaiinvention.net  
 4.2 วิดีโอสาธิตการทํางานของสิ่งประดิษฐ์ฯ ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอ 
ขึ้น Google Drive พร้อมส่ง Link Url 

7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 7.1 รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 

7.2 ขนาดตัวอักษร แบบปกติ ขนาด 16 point และหัวข้อ ขนาด 18 point 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. เอกสารประกอบการนาํเสนอผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใชง้าน (รวม 15 คะแนน) 
1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามแบบ (ว–สอศ-2) (2 คะแนน)   
     1.1.1 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด 2 1.5 1 0 
1.2 แบบรายงานการวิจัย ตามแบบ (ว-สอศ-3) (5 คะแนน) 
     1.2.1 รูปแบบการวิจัยที่ถูกต้อง (2 คะแนน)  2 1.5 1 0 
     1.2.2 ความสมบูรณข์องเน้ือหา (3 คะแนน) 3 2 1 0 
1.3 เอกสารแสดงขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (4 คะแนน) 
     1.3.1 รูปแบบขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว   
             ถกูต้อง (2 คะแนน) 

2 1.5 1 0 

      1.3.2 ความสมบูรณ์ของเน้ือหา (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
1.4 คู่มือประกอบการใช้งาน และแบบคุณลกัษณะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (2  คะแนน) 
      ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด / เอกสารประกอบ 2 1.5 1 0 
1.5 อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก เข้าในระบบ  
      Thaiinvention.net (2 คะแนน) 
      ความครบถ้วนสมบูรณข์องไฟล์ PDF ประกอบด้วย  
      แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก 

2 - - 0 

 
 
 
 
 
 

/2. ข้อกําหนด... 

รา่ง



ข้อกําหนด กติกา และเกณฑม์าตรฐานการให้คะแนนฯ ประจาํปีการศึกษา 2564 
 ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (5) 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

2. ข้อกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
     2.1 ประดิษฐ์ หรือ พัฒนาข้ึนใหม่ (7 คะแนน)  7 5 2 1 
     2.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค ์(3 คะแนน) 3 2 1.5 1 
3. การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
     3.1 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอผลงาน (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
     3.2 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย (3 คะแนน) 3 2 1 0 
     3.3 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) 3 2 1 0 
     3.4 การตอบคําถามครบถ้วนชัดเจน (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
     3.5 ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี (5 คะแนน) 5 4 3 2 
4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 

4.1 การใช้งานซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
     สามารถเขา้ใจได้โดยง่าย (3 คะแนน) 

3 2 1 0 

4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบของข้อมูลและ/หรอืเลือกใช้  
      วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม (3 คะแนน) 

3 2 1 0 

   4.3 ให้ผลลพัธ์ที่ถูกต้องตามความต้องการและ/หรือมีความเสถียร 
         และความมั่นคงของระบบสมองกลฝังตัว (4 คะแนน) 

4 3 2 1 

5. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
    5.1 การวิเคราะห์ระบบการทํางาน (5 คะแนน) 5 4 3 2 
    5.2 การออกแบบระบบการทํางาน (5 คะแนน) 5 4 3 2 
    5.3 การพัฒนาระบบการทํางาน (5 คะแนน) 5 4 3 2 
    5.4 การติดต้ังและทดสอบระบบการทํางาน (5 คะแนน) 5 4 3 2 

6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 30 คะแนน) 
    6.1 ประสิทธิภาพของผลงาน (10 คะแนน) 10 7 5 3 
    6.2 ประโยชน์สําหรับกลุ่มคนที่ได้รับ (10 คะแนน) 10 7 5 3 

      6.3 สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม หรือสงัคมได้  
         (10 คะแนน) 

10 7 4 1 

รวม 100  คะแนน 
 
 
 
 

/9. ข้อพิจารณา... 

รา่ง



ข้อกําหนด กติกา และเกณฑม์าตรฐานการให้คะแนนฯ ประจาํปีการศึกษา 2564 
 ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (6) 

 

9. ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 1 สิง่ประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ
ระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 
1. เอกสารประกอบการนาํเสนอผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใชง้าน (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

    1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย  
         สิ่งประดิษฐ์/ความชัดเจน       
         ถูกต้องของข้อมูล/          
         รายละเอียดตามแบบ  
          (ว-สอศ-2)  (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2)  

ข้อมูลและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีความ
สมบูรณ ์ทั้งในด้านเน้ือหา ภาพประกอบมีความ
ประณีตถูกต้องของรูปแบบในการพิมพ์การ
จัดทําปก การจัดทํารูปเล่ม เหมาะสมที่จะเก็บไว้
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ดี = (1.5) 

ข้อมูลและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงการ วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งในด้านเน้ือหา ภาพประกอบ 
แต่ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบในการ
พิมพ์การจัดทําปก การจัดทํารูปเล่ม เหมาะสมที่
จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = (1) 

ข้อมูลและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิง่ประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วน
ทั้งในด้านเน้ือหา ภาพประกอบ ไม่มีความประณีต
ถูกต้องของรปูแบบในการพิมพ์ การจัดทําปกการ
จัดทํารูปเล่มไมเ่หมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็น
เอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) ไม่นําส่งแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และ
คู่มือประกอบการใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.2 แบบรายงาน… 

รา่ง



ข้อกําหนด กติกา และเกณฑม์าตรฐานการให้คะแนนฯ ประจาํปีการศึกษา 2564 
 ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (7) 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
    1.2 แบบรายงานการวิจัย 
         ตามแบบ ว-สอศ-3  
         (5 คะแนน) 
 
          1.2.1 รูปแบบการวิจัย 
                  ที่ถูกต้อง 
                  (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

รูปแบบเอกสารงานวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ทั้งในด้านเน้ือหา ภาพประกอบ มีความ
ประณีตถูกต้องของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทํา
ปก การจัดทํารูปเล่ม เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็น
เอกสาร อ้างอิงได้ 

ดี = (1.5) 

รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท มีความ
สมบรูณค์รบถ้วน ทั้งในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ 
แต่ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ ในการ
พิมพ์การจัดทําปก การจัดทํารูปเล่ม เหมาะสมท่ี
จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิง 

พอใช้ = (1) 

รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่ครบถ้วน  

ทั้งในด้านเน้ือหา ภาพประกอบ ไม่มีความประณีต
ถูกต้องของรปูแบบในการพิมพ์ การจัดทําปก 

การจัดทํารูปเลม่ ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้ 

เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีความถูกต้อง 
ไม่เหมาะสมทีจ่ะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

          1.2.2 ความสมบูรณ ์
                  ของเน้ือหา 
                   (3 คะแนน) 

ดีมาก = (3) 
เน้ือหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบรูณ์
ครบถ้วนตามหลักวิชาการ เหมาะสมที่จะเก็บไว้
เป็นเอกสาร อ้างอิงได้ 

ดี = (2) 
เน้ือหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ตามหลักวิชาการแต่มีข้อบกพร่องบางส่วน
เหมาะสม ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = (1) 
เน้ือหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มีข้อบกพร่องมาก 
ไม่เหมาะสมทีจ่ะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
เน้ือหางานวิจัย  ทั้ง 5 บท ไม่มีความถูกต้อง 
ไม่เหมาะสมทีจ่ะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

 
 
 
 

/1.3 เอกสารแสดง… 

รา่ง



ข้อกําหนด กติกา และเกณฑม์าตรฐานการให้คะแนนฯ ประจาํปีการศึกษา 2564 
 ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (8) 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
    1.3 เอกสารแสดงขั้นตอน 
         การพัฒนาซอฟต์แวร์และ       
         ระบบสมองกลฝังตัว  
         (4 คะแนน) 
 
          1.3.1 รูปแบบขั้นตอน 
                  การพัฒนาซอฟต์แวร์  
                  และระบบสมองกล 
                  ฝังตัวถูกต้อง  
                  (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

รูปแบบเอกสาร  มีความสมบูรณค์รบถ้วนและ
ประณีตถูกต้องในการพิมพ์ การจัดทําปกและ
รูปเล่มเอกสาร เหมาะสมทีจ่ะเก็บไว้เป็น
เอกสารอ้างอิงได้ 

ดี = (1.5) 

รูปแบบเอกสาร มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและ
ประณีตถูกต้องในการพิมพ์ การจัดทําปกและ
รูปเล่มเอกสารมีข้อบกพร่องบางส่วนเหมาะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = (1) 
รูปแบบเอกสารมีข้อบกพร่องมากไม่เหมาะสม 
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
รูปแบบเอกสารแสดงขั้นตอนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ไม่มีความถูกต้อง ไม่เหมาะสมที่จะ
เก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

          1.3.2 ความสมบูรณ ์
                  ของเน้ือหา 
                  (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 
เน้ือหาแสดงขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์มีความ
ความสมบรูณค์รบถ้วนตามหลักวิชาการ
เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ดี = (1.5) 

เน้ือหาแสดงขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักวิชาการ 
แต่มีข้อบกพรอ่งบางส่วนเหมาะสมท่ีจะเกบ็ไว้
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = (1) 
เน้ือหาแสดงขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
มีข้อบกพร่อง ไม่เหมาะสมทีจ่ะเก็บไว้ 
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
เน้ือหาแสดงขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่มี
ความถูกต้อง ไม่เหมาะสมทีจ่ะเก็บไว้ 
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.4 คู่มือประกอบ... 

รา่ง



ข้อกําหนด กติกา และเกณฑม์าตรฐานการให้คะแนนฯ ประจาํปีการศึกษา 2564 
 ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (9) 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
    1.4 คู่มือประกอบการใช้งานฯ  
         ความชัดเจนถูกต้อง 
         ของข้อมูล/รายละเอียด   
         (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 
มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดต้ังการใช้
งานข้อควรระวัง การบํารุงรักษา และที่อยู่ 
ของผู้ผลิตที่สามารถติดต่อได้ถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5) 
มีรายละเอียดฯ การติดต้ังการใช้งานข้อควรระวัง 
การบํารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถ
ติดต่อได้ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

พอใช้ = (1) 
มีรายละเอียดฯ การติดต้ังการใช้งาน ข้อควรระวัง 
การบํารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิต ที่สามารถ
ติดต่อได้ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีรายละเอียดฯ การติดต้ัง การใช้งาน ข้อควรระวัง 
การบํารุงรักษาและที่อยู่ของผู้ผลิตทีส่ามารถ
ติดต่อได้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 

    1.5 อัปโหลดไฟล ์PDF           
         ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2,  
         แบบ ว-สอศ-3 และ 
         ภาคผนวก เข้าในระบบ  
         Thaiinvention.net  
         (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2,  
แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก ที่อัปโหลด
ครบถ้วน และมีข้อมูลถูกต้อง 

ปรับปรุง = (0) 

ไฟล ์PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2,  
แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก ที่อัปโหลด 
มีข้อมูลไม่ถูกต้องอัปโหลดไฟล์ไม่ครบถ้วน  
หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล ์

2. ข้อกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
    2.1 ประดิษฐ์ หรือ พัฒนาข้ึนใหม ่
          (7 คะแนน) 

ดีมาก = (7)  
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดคน้ขึ้นใหม่  
มีความทันสมยัและมีประสทิธิภาพ 

ดี = (5)  
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่  
และมีประสทิธิภาพสูงข้ึนอย่างชัดเจน 

พอใช้ = (2)  
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม่ 
แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง = (1) 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์หรือ
พัฒนาขึ้นใหม ่

 
 
 
 

/2.2 ความเหมาะสม... 

รา่ง



ข้อกําหนด กติกา และเกณฑม์าตรฐานการให้คะแนนฯ ประจาํปีการศึกษา 2564 
 ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (10) 

 

จุดให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจารณา 
    2.2 ความเหมาะสมของ  
         วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม     
          (3 คะแนน) 
       
          -  ศึกษาประสิทธิภาพ 
          -  ศึกษาความพึงพอใจ 

ดีมาก = (3)  
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย นวัตกรรม ถูกต้อง  
ครบถ้วน สมบูรณ ์

ดี = (2)  
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย นวัตกรรม ถูกต้อง  
ครบถ้วน บางส่วน 

พอใช้ = (1.5)  
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย นวัตกรรม ถูกต้อง  
ครบถ้วน ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ปรับปรุง =  (1)  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยนวัตกรรมไม่ครบถ้วน 

3. การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
   3.1 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอ 
        ผลงาน    
        (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2)  
การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยา มารยาทของ 
ผู้นําเสนอ เหมาะสมทัง้ 3 ด้าน 

ดี = (1.5)  
การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยา มารยาทของ 
ผู้นําเสนอ เหมาะสม 2 ด้าน 

พอใช้ = (1)  
การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยา มารยาทของ 
ผู้นําเสนอ เหมาะสม 1 ด้าน 

ปรับปรุง = (0)  
การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยา มารยาทของ 
ผู้นําเสนอ ไม่เหมาะสม 

   3.2 การนําเสนอผลงานและ 
        การสาธิตภาษาไทย   
        (3 คะแนน) 

ดีมาก = (3) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงานใช้
วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่าง
ครบถ้วนและเหมาะสม 

ดี = (2)  

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงานใช้
วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มี
ข้อบกพร่องบางส่วน 

พอใช้ = (1)  

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงานใช้
วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน แต่มี
ข้อบกพร่องมาก 

ปรับปรุง = (0)  ไม่มีความพร้อมในการนําเสนอผลงาน 
 

 
 

/3.3 การนําเสนอ… 

รา่ง



ข้อกําหนด กติกา และเกณฑม์าตรฐานการให้คะแนนฯ ประจาํปีการศึกษา 2564 
 ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (11) 

 

จุดให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจารณา 
   3.3 การนําเสนอผลงานและ    
        สาธิตภาษาอังกฤษ 
        (3 คะแนน) 

ดีมาก = (3) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงานใช้
วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน 
อย่างครบถ้วนและเหมาะสม 

ดี = (2)  

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงานใช้
วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน 
แต่มีข้อบกพรอ่งบางส่วน 

พอใช้ = (1)  

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงานใช้
วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน  
แต่มีข้อบกพรอ่งมาก 

ปรับปรุง = (0)  ไม่มีความพร้อมในการนําเสนอผลงาน 
   3.4 การตอบคําถามครบถว้น   
        ชัดเจน (2 คะแนน) 

ดีมาก=(2) ตอบคําถามได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และตรงประเด็น 
ดี = (1.5) ตอบคําถามได้ครบถ้วน 
พอใช้ =(1) ตอบคําถามได้บางส่วน 
ปรับปรุง=(0)      ตอบคําถามไม่ได้เลย 

   3.5 ความสามารถในการใช้สื่อ 
        และเทคโนโลยี (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5)  

สามารถใช้สือ่และเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้อย่างหลากหลาย ทนัสมัย น่าสนใจ 
ครอบคลมุเน้ือหา ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามเวลาที่
กําหนด 

ดี = (4)  
สามารถใช้สือ่และเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้อย่างหลากหลาย ทนัสมัย น่าสนใจ 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

พอใช้ = (3)  
สามารถใช้สือ่และเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้อย่างหลากหลาย 

ปรับปรุง = (2) 
สามารถใช้สือ่และเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ 

 
 
 
 

/4. ความเหมาะสม… 

รา่ง



ข้อกําหนด กติกา และเกณฑม์าตรฐานการให้คะแนนฯ ประจาํปีการศึกษา 2564 
 ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (12) 

 

4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้านการออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

   4.1 การใช้งานซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
        สามารถเข้าใจได้โดยง่าย (3 คะแนน)  
        - มีการออกแบบหน้าจอ มีความสวยงามน่าใช้งาน  
        - ส่วนติดต่อผู้ใช้งานมีมาตรฐานเดียวกัน  
        - ผู้ใช้งานเห็นแล้วมีความเข้าใจที่ผู้พัฒนาสื่อความหมาย  
        - ระบบสมองกลฝังตัว มีเสถียรภาพในการทํางาน  
        - ระบบอํานวยความสะดวกในการใช้งาน 
          และแก้ไขปัญหา 

ดีมาก = (3)  มีครบ 5 หัวข้อ 

ดี = (2) มี 3-4 หัวข้อ 

พอใช้ = (1)  มี 2 หัวข้อ 
ปรับปรุง = (0)   น้อยกว่า 2 หัวข้อ 

  

   4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบข้อมูลและ/หรือ  
        เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม (3 คะแนน)  
        - มีการป้องกันการนําเข้าข้อมูลผิดพลาด  
        - เลือกใช้ component เหมาะสมกับการรับข้อมูล  

        - มีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากผู้ใช้งาน   
        - เลือกวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน  
        - ระบบมีความปลอดภัยทางโครงสร้างและไฟฟ้า  

        - ติดต้ังใช้งานได้ง่าย 

ดีมาก = (3)  มีครบ 6 หัวข้อ 

ดี = (2)  ม ี4-5 หัวข้อ 

พอใช้ = (1)  ม ี2-3 หัวข้อ 

ปรับปรุง = (0)  น้อยกว่า 2 หัวข้อ 

   4.3 ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการและ/หรือมีความ 
        เสถียรและความม่ันคงของระบบสมองกลฝังตัว 
        (4 คะแนน)  
        - ประมวลผลได้สารสนเทศตรงตามต้องการ  
        - ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว  
        - มีความสะดวกและยืดหยุ่นในการค้นคืนข้อมูล  
        - ผลลัพธ์สอดคล้องและมีความสมบูรณต์ามวัตถุประสงค์  
        - ระบบสามารถกู้คืนและทํางานได้ตามปกติ 
          เมื่อเกิดข้อผิดพลาด  
        - ออกแบบให้มีความคงทนต่อการใช้งาน 
          และสภาพแวดล้อม  
        - ซอฟต์แวร์มีเสถียรภาพและตอบสนองได้คงที่ 
        - ผลลัพธ์สอดคล้องและมีความสมบูรณ์ 
           ตามวัตถุประสงค์ 

ดีมาก = (4)  มีครบ 8 หัวข้อ 

ดี = (3)  มี 6-7 หัวข้อ 

พอใช้ = (2)  มี 4-5 หัวข้อ 

ปรับปรุง = (1)  น้อยกว่า 4 หัวข้อ 

  

 
/5. ขั้นตอน… 

รา่ง



ข้อกําหนด กติกา และเกณฑม์าตรฐานการให้คะแนนฯ ประจาํปีการศึกษา 2564 
 ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (13) 

 

5. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 20 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

   5.1 การวิเคราะห์ระบบการทํางาน 
        (5 คะแนน) ดีมาก = (5) 

มีการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม 
สอดคล้อง ตามความต้องการของระบบงาน
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน 

ดี = (4)  
มีการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม 
สอดคล้อง ตามความต้องการของระบบงาน
อย่างถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน 

พอใช้ = (3)  
มีการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม 
สอดคล้อง ตามความต้องการของระบบงาน
แต่ไม่ถูกต้อง และครบถ้วนตามมาตรฐาน 

ปรับปรุง = (2)  
มีการวิเคราะห์ที่ไม่เหมาะสม และไม่
สอดคล้อง ตามความต้องการของระบบงาน 

   5.2 การออกแบบระบบการทํางาน 
        (5 คะแนน) ดีมาก = (5)  

มีการออกแบบอย่างเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม
สอดคล้อง ตามความต้องการของระบบงาน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐาน 

ดี = (4)  
มีการออกแบบอย่างเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม
สอดคล้อง ตามความต้องการของระบบงาน
อย่างถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน 

พอใช้ = (3)  
มีการออกแบบอย่างเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม
สอดคล้อง ตามความต้องการของระบบงาน 
แต่ไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐาน 

ปรับปรุง = (2)   
มีการออกแบบที่ไม่เหมาะสม และไม่
สอดคล้อง ตามความต้องการของระบบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

/5.3 การพัฒนา... 
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ข้อกําหนด กติกา และเกณฑม์าตรฐานการให้คะแนนฯ ประจาํปีการศึกษา 2564 
 ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (14) 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

   5.3 การพัฒนาระบบการทํางาน 
       (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  

มีการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสมองกล
ฝังตัวอย่างเป็นข้ันตอนที่สอดคล้อง 
ตามการออกแบบระบบงานอย่างถูกต้อง  
ครบถ้วนตามมาตรฐาน 

ดี = (4)  

มีการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสมองกล
ฝังตัวอย่างเป็นข้ันตอนที่สอดคล้อง 
ตามการออกแบบระบบงานอย่างถูกต้อง  
แต่ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน 

พอใช้ = (3)  
มีการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝัง
ตัวอย่างเป็นข้ันตอนที่ครบถ้วนตามมาตรฐาน
แต่ไม่สอดคล้อง ตามการออกแบบระบบงาน 

ปรับปรุง = (2)  
มีการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสมองกล
ฝังตัวที่ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานและไม่
สอดคล้องตามการออกแบบระบบงาน 

   5.4 การติดต้ัง และทดสอบระบบงาน 
       (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  

มีการติดต้ังง่ายและสะดวก สามารถทดสอบ
การใช้งานกับข้อมูลที่ถูกต้อง และได้ผลลัพธ์
อย่างถูกต้อง สามารถป้องกันการรับข้อมูล
หรือการสัง่งานท่ีไม่ถูกต้องได้ 

ดี = (4)  

มีการติดต้ังง่ายและสะดวก สามารถทดสอบ
การใช้งานกับข้อมูลที่ถูกต้อง และได้ผลลัพธ์
อย่างถูกต้อง แต่ไม่สามารถป้องกัน 
การรับข้อมูล หรือการสั่งงานที่ไม่ถูกต้องได้ 

พอใช้ = (3)  

มีการติดต้ังง่ายและสะดวก สามารถทดสอบ
การใช้งานกับข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ได้ผลลัพธ์
ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถป้องกัน 
การรับข้อมูล หรือการสั่งงานที่ไม่ถูกต้องได้ 

ปรับปรุง = (2)  
มีการติดต้ังไม่สะดวก และไมส่ามารถ
ป้องกัน การรับข้อมูลหรือการสั่งงาน 
ที่ไม่ถูกต้องและมีผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง 

 
 
 

/6.  คุณค่าของ… 
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ข้อกําหนด กติกา และเกณฑม์าตรฐานการให้คะแนนฯ ประจาํปีการศึกษา 2564 
 ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (15) 

 

6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 30 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

   6.1 ประสิทธิภาพของผลงาน 
        (10 คะแนน) 

ดีมาก = (10)  

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ทํางานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพครบตามท่ี
กําหนดไว้ในคุณลักษณะ เฉพาะของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี = (7)  

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ทํางานได้อย่างต่อเน่ือง
และมีประสทิธิภาพครบตามที่กําหนดไว้ใน
คุณลักษณะ เฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
แต่มีข้อบกพรอ่งเล็กน้อย 

พอใช้ = (5)  
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ทํางานได้ไม่ครบตามท่ี
กําหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และมีข้อบกพร่อง พอสมควร  

ปรับปรุง = (3)  
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ทํางานได้ไม่ครบ 
ตามท่ีกําหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯและมีขอ้บกพร่องมาก 

   6.2 ประโยชน์สําหรับกลุ่มคนท่ีได้รับ 
        (10 คะแนน) 

ดีมาก = (10)  

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมลูและแสดงให้
เห็นถึงประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ โดยมีกลุ่มได้รับ
ประโยชน์จํานวนมากที่สุด และมีหลักฐาน
การนําไปใช้งาน ได้แก่ เอกสารรับรอง และ
ภาพประกอบ 

ดี = (7)  

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมลูและแสดงให้
เห็นถึงประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริงตาม
วัตถุประสงคท์ุกประการ โดยมีกลุ่มได้รับ
ประโยชน์จํานวนมาก 

พอใช้ = (5)  

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมลูและแสดงให้
เห็นถึงประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง แต่ไม่
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โดย
มีกลุ่มได้รับประโยชน์จํานวนพอสมควร 

ปรับปรุง = (3)  
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมลู และแสดงให้
เห็นถึงประโยชน์ต่อการใช้งานได้เล็กน้อย 
โดยมีกลุ่มได้รบัประโยชน์จํานวนน้อย 

/6.3 สามารถ… 

รา่ง



ข้อกําหนด กติกา และเกณฑม์าตรฐานการให้คะแนนฯ ประจาํปีการศึกษา 2564 
 ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (16) 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
   6.3 สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์       
       อุตสาหกรรม หรือสังคมได้ 
       (10 คะแนน) 

ดีมาก = (10)  
แสดงหลักฐานการเจรจาซื้อขายสิ่งประดิษฐ์
หรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ 

ดี = (7)  
แสดงหลักฐานการได้รับคําแนะนําเพ่ิมเติม
จากสิ่งประดิษฐ์เดิมแล้วจะซือ้ขาย
สิ่งประดิษฐ์หรอืต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ 

พอใช้ = (4)  
แสดงหลักฐานการได้รับโจทย์ให้นักศึกษา
อาชีวศึกษาในการนําไปสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
ที่ต้องการเพ่ือที่จะซื้อขายต่อไป 

ปรับปรุง = (1)  

แสดงหลักฐานการได้รับคําแนะนําหรือช่วย
เป็นที่ปรึกษาในการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
ดําเนินการทางธุรกิจต่อไปทั้งน้ีหากเป็นไปได้
ดังข้อ 1 หรือมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการซื้อ
ขายเกิดขึ้น จะได้คะแนนมากที่สุด 

 
หมายเหตุ กรณีคะแนนรวมของผลงานเท่ากัน ให้พิจารณาจากจุดให้คะแนนข้อ 6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ว่ามีคะแนนต่างกันหรือไม่  โดยพิจารณาตามลําดับจุดที่ให้คะแนนมากไปหาน้อย 

10. แนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติในการดําเนินโครงการประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “นวัตกรรม
อาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน” ประจําปีการศึกษา 2564  
 
 
 
 

  
(นายอัศวิน  ขม่อาวุธ) 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
คณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 

 

(นางบุษกร  ภัทรพิศาล) 
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักวิจัย 

และพัฒนาการอาชีวศึกษา 
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