
ขอ้ก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทท่ี ๖  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  1  

ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรใหค้ะแนน “สดุยอดนวัตกรรมอำชวีศึกษำ”

กำรประกวดสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศ ึกษำ 2561 
………………………………………….. 

ประเภทท ี่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  
       (Software & Embedded System Innovation) 

1. ค ำจ ำกัดควำม  
 เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ที่ถูกพัฒนำ หรือ คิดค้นขึ้นใหม่ด้วย
ภำษำคอมพิวเตอร์ เพ่ือติดตั้ง และใช้งำนบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย  
ที่ให้บริกำรบนระบบเครือข่ำยขนำดต่ำง ๆ อินเทอร์เน็ต และ/หรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) และ/
หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ระบบประมวลผลที่ใช้ชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์ที่ออกแบบมำโดยเฉพำะที่
ถูกพัฒนำ หรือคิดค้นขึ้นใหม่เพ่ือควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ โดยระบบที่พัฒนำขึ้นต้อง
มีองค์ประกอบของอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝังตัวอย่ำงน้อย 1 ชิ้น และระบบควรแสดงให้เห็นถึง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรสื่อสำรและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงอุปกรณ์ หรืออินเตอร์เฟสไมน่้อยกว่ำ 2 ชิ้น 

2. เจตนำรมณ์    
 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ และระบบสมองกลฝังตัวในกำร
ยกระดับคุณภำพสังคมให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี และกำรเรียนรู้  มุ่งไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรผลิตและ
จ ำหน่ำย 
3.  ว ัตถ ุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอำชีวศึกษำของชำติ 
  3.2  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดกำรเรียนรู้ และทักษะในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  3.3  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรวิจัยนวัตกรรมด้ำนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และระบบสมองกลฝังตัว 
  3.4  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรด้ำนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และระบบสมอง
กลฝังตัว 
  3.5  เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์ด้ำนอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวรองรับ 
Thailand 4.0 
  3.6  เพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพภำยใน และภำยนอกของสถำนศึกษำ 

4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
  4.1  เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนำ  หรือคิดค้นขึ้นใหม่ด้วย   

ภำษำคอมพิวเตอร์ เพ่ือติดตั้งและใช้งำนบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่

ให้บริกำรบนระบบเครือข่ำยขนำดต่ำง ๆ อินเทอร์เน็ต  และ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) และ/หรือเป็น

สิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟแวร์ระบบประมวลผลที่ใช้ชิป หรือไมโครโพรเซสเซอร์ หรือไมโครคอลโทรลเลอร์  

ที่ออกแบบมำโดยเฉพำะ  

/ที่ถูกพัฒนำ…. 
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 ที่ถูกพัฒนำ หรือ คิดค้นขึ้นใหม่เพ่ือควบคุมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ  โดยระบบที่
พัฒนำขึ้นต้องมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝังตัวอย่ำงน้อย 1 ชิ้น และระบบควรแสดง 
ให้เห็นถึงนวัตกรรมที่เกิดข้ึนจำกกำรสื่อสำรและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงอุปกรณ์ หรืออินเตอร์เฟส ไม่น้อยกว่ำ 2 ชิ้น 
 4.2  เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนำ หรือ คิดค้นขึ้นใหม่ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน มีควำมปลอดภัย ไม่มี
ผลกระทบต่อธรรมชำติ สังคม จริยธรรม และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งแวดล้อม 
  4.3  เป็นผลงำนที่ใช้งำนได้จริง เกิดประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์  และมีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน 
 4.4  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำร กำรเรียน กำรสอน ที่สำมำรถสำธิต  หรือ ทดลอง
กำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐำนแสดงกำรสำธิต หรือ ทดลองกำรใช้งำนให้เห็นได้อย่ำงเด่นชัด  
  4.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 6 จำกสถำนศึกษำเดียวกันต้องไม่ซ้ ำกับ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอ่ืน ๆ อำทิเช่น ชื่อ รูปร่ำง คุณลักษณะ และกระบวนกำร
ท ำงำน ฯลฯ 
 4.6  เป็นนักเรียนนักศึกษำ ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบปกติ ทวิศึกษำ ทวิภำคี 
หรือเทียบโอน ที่มีแผนกำรเรียนในรำยวิชำโครงงำน/โครงกำร ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และครูที่ปรึกษำไม่เกิน 5 คน 
 4.7  เอกสำรทั้งหมดเป็นไปตำมท่ีทำง สวพ.ก ำหนด และเอกสำรอื่นๆ ตำมข้อก ำหนดในเอกสำรฉบับนี้ 

5.  หล ักเกณฑ ์กำรพ ิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
  5.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไป ของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท ี่ 6 ท ุกประกำร จ ึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้ 
  5.2 ผ ล งำน สิ่ งป ระดิ ษ ฐ์ ฯ  ที่ ส่ ง เข้ ำป ร ะก วด จ ะต้ อ งล งท ะ เบี ย น ใน ฐ ำน ข้ อ มู ล อ อ น ไล น์ 
(www.thaiinvention.net) ในวัน เวลำ ที่ก ำหนด และติดตั้งผลงำนตำมวันและเวลำที่ก ำหนดหำกไม่ลงทะเบียน
และติดตั้งตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมกำรประกวดแต่อนุญำตให้จัดแสดงผลงำนได้ และมีผล
ต่อกำรพิจำรณำงบประมำณสนับสนุน 
  5.3  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดต้องเป็นผลงำนที่นักเรียน นักศึกษำ ท ำด้วยตนเองหำกเป็นกำร
จ้ำงผู้อื่นท ำ จะถูกตัดสิทธิ์กำรประกวด 
 5.4  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เป็นกำรน ำซอฟต์แวร์ที่มีจ ำหน่ำย หรือแจกฟรี (Free Software) มำพัฒนำ
ต่อยอดต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำได้มีกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่
ลอกเลียนแบบผลงำนของผู้อื่น 
  5.5  ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในกำรออกแบบ พัฒนำ ติดตั้งใช้งำนต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
  5.6  ผู้เข้ำประกวดจะต้องเตรียมอุปกรณ์ประกอบต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใช้ระบบเครือข่ำย หรือกำรเชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ต (ถ้ำมี) ให้พร้อมต่อกำรสำธิตกำรท ำงำนด้วยตนเอง  
 5.7  ผู้เข้ำประกวดต้องน ำเสนอขั้นตอน กระบวนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ภำยในห้องน ำเสนอพร้อมตอบ
ค ำถำมของคณะกรรมกำร ในเวลำตำมควำมเหมำะสม ไม่เกิน 30 นำท ีหรือ ตำมกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำร 
  5.8  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวด สำมำรถเปลี่ยนแปลง

ได้ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวดไม ่น ้อยกว ่ำ  7  ว ัน     โดยต้องตรงกับ

กำรลงทะเบียน On Line ด้วย ส่วนกำรประกวดในระดับภำคและระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ 

ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

           /ผลงำนสิ่งประดิษฐ์…. 
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 5.9  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบ หรือ 
ส่งประกวดมำกกว่ำ  1  ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 5.10  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรำงวัล  หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหลักฐำนใน
ภำยหลังว่ำมีกำรลอกเลียนผลงำน หรือ ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภทจะถูกถอดถอนรำงวัลและเลื่อนล ำดับ
รำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน 
 5.11  กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด 

6.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย 
 เอกสำรน ำเสนอผลงำน ในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ต้องอยู่ในเล่มเดียวกันโดย จ ำนวน       
2 เล่ม  โดยให้ท ำกำรจัดเรียงล ำดับเอกสำรเป็นดังนี้  
 6.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยส ิ่งประด ิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2)   

6.2  แบบรำยงำนกำรว ิจ ัย (แบบ ว-สอศ-3) บทท ี่ 1 - บทท ี่ 5  ไม ่เก ินจ ำนวน  20  หน ้ำ  โดยไม ่รวม  ปก  
บทค ัดย ่อ กิตต ิกรรมประกำศ สำรบ ัญ บรรณำน ุกรม  และภำคผนวก (หำกเก ินจ ำนวน 20  หน ้ำคณะกรรมกำร
จะไม ่รับพ ิจำรณำ) 

6.3  ภำคผนวก 
  6.3.1 คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนของสิ่งประดิษฐ์ (User Manual) เป ็นภำษำไทยและภำษำอ ังกฤษ 
  6.3.2 แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ตำมแบบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ก ำหนด 
  6.3.3 เอกสำรแสดงขั้นตอนกำรออกแบบและพัฒนำระบบ 
หมำยเหต ุ

1) แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ เข้ำร่วมกำรประกวด ให้ เป็นไปตำมแบบที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด จ ำนวน  3  แผ่น  (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ ำนวน  1  แผ่น และแยก
ส่งตอนลงทะเบียน จ ำนวน  1  แผ่น ) 

 2)  ให้บันทึกข้อมูลเนื้อหำทั้งหมดของ 6.1 - 6.3  เป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (*.docx และ *.pdf)   ลง
ในแผ่น CD หรือ DVD ตำมล ำดับ พร้อมระบุรำยละเอียด ชื่อผลงำน ชื่อสถำนศึกษำ ลงในแผ่น CD หรือ DVD  
จำนวน  3  แผ ่น และบรรจุลงไว้ในซองต ิดไว ้ท ี่ด ้ำนในปกหล ังของเอกสำรประกอบกำรนำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ 
ท ั้ง  2  เล ่ม ๆ ละ จ ำนวน  1  แผ่น และอีก จ ำนวน  1  แผ่น ให้ส่งพร้อมแบบคุณลักษณะผลงำนประดิษฐ์ฯ     ตอน
ลงทะเบียน  

7.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
 7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
 7.2  ขนำดต ัวอ ักษร แบบปกต ิ ขนำด 16 point และห ัวข ้อ ขนำด 18 point 
 

 

 

 

/หลักเกณฑ์กำร… 
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8.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ

สมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 

 

 

/จุดให้คะแนน.... 
 

จดุให้คะแนนผลงำนส่ิงประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 
1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ตำมแบบ (ว-สอศ-2)  (2 คะแนน)   
      1.1.1  ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด 2 1.5 1 0 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย ตำมแบบ (ว–สอศ-3)  (5 คะแนน) 
      1.2.1  รูปแบบกำรวิจัยทีถู่กต้อง  (2 คะแนน)  2 1.5 1 0 
      1.2.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
1.3  เอกสำรแสดงขั้นตอนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  (4 คะแนน) 
      1.3.1  รูปแบบขัน้ตอนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ถูกต้อง  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.3.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
1.4  คู่มือประกอบกำรใช้งำน และแบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (3  คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด / เอกสำรประกอบ 3 2 1 0 
1.5  CD/DVD บันทึกข้อมูลตำมข้อก ำหนดในข้อ 4.8  (1 คะแนน) 
      ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล  - 1 0.5 0 
2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
     2.1  ประดิษฐ์ หรือ พัฒนำขึ้นใหม่  (7 คะแนน)  7 5 2 1 
     2.2  ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์  (3 คะแนน) 3 2 1.5 1 
3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.1  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย  (๓  คะแนน) ๓ 2 1 ๐ 
     3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (2 คะแนน) 2 ๑.๕ 1 ๐ 
     3.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (2 คะแนน) 

 

 

2 ๑.๕ 1 ๐ 
     3.4  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำอังกฤษ  (๓ คะแนน) ๓ 2 1 ๐ 
4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 

 4.1 กำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบสมองกลฝังตัว
สำมำรถเข้ำใจได้โดยง่ำย (3 คะแนน) 

3 2 1 0 

4.2  ตรวจสอบควำมถูกต้องของรูปแบบของข้อมูลและ/หรือเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่เหมำะสม  (3 คะแนน) 

3 2 1 0 

   4.3 ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตำมควำมต้องกำรและ/หรือมีควำมเสถียรและ
ควำมมั่นคงของระบบสมองกลฝังตัว (4 คะแนน) 

4 3 2 1 

     



ขอ้ก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทท่ี ๖  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  5  

9.  ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ
สมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) 
 

จดุให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ฯ ระดับคะแนน 
ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

5.  ขั้นตอนกำรออกแบบและพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     5.1  กำรวิเครำะห์ระบบกำรท ำงำน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
     5.2  กำรออกแบบระบบกำรท ำงำน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
     5.3  กำรพัฒนำระบบกำรท ำงำน  (5 คะแนน) 
 
 

5 4 3 2 
     5.4  กำรติดตั้งและทดสอบระบบกำรท ำงำน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
6.  คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 35 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     6.1  ประสิทธิภำพของชิ้นงำน (10 คะแนน) 10 7 5 3 
     6.2  ประโยชน์ส ำหรับกลุ่มคนที่ได้รับ  (10 คะแนน) 10 7 5 3 
     6.3  สำมำรถพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ อุตสำหกรรม หรือสังคมได้  
           (15 คะแนน) 
 
 

15 10 5 2 

รวม 
 
 
 
 
 
 

100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 

1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์/ 
     ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/ 
     รำยละเอียด ตำมแบบ (ว-สอศ-2) 

(2  คะแนน) 

ดีมำก = (2)  - ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ  ทั้ง  27  ข้อ  มีควำม
สมบูรณ์ครบถ้วน  ทั้งในด้ำนเนื้อหำ  ภำพประกอบ
มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์กำร
จัดท ำปก  กำรจัดท ำรูปเล่ม  เหมำะสมที่จะเก็บไว้
เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี  = (1.5) - ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ  ทั้ง  27  ข้อ  มีควำม
สมบูรณ์ครบถ้วน  ทั้งในด้ำนเนื้อหำ  ภำพประกอบ 
แต่มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์
กำรจัดท ำปก  กำรจัดท ำรูปเล่ม  เหมำะสมที่จะ
เก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) - ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงกำรวิจัยสิ่ งประดิษฐ์ฯ  ทั้ ง  27  ข้อ  ไม่
ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ  ภำพประกอบ  ไม่มี
ควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์  กำร
จัดท ำปก  กำรจัดท ำรูปเล่มไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้
เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) - ไม่น ำส่งแบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และ
คู่มือประกอบกำรใช้งำน 
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/จุดให้คะแนน... 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัยตำมแบบ  

       ว-สอศ-3  (5 คะแนน) 

       1.2.1  รูปแบบกำรวิจัยที่ถูกต้อง 

               (2  คะแนน) 

ดีมำก = (2) - รูปแบบเอกสำรงำนวิจัย  ทั้ ง  5 บท  มีควำม

สมบูรณ์ครบถ้วน  ทั้งในด้ำนเนื้อหำ  ภำพประกอบ  

มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์  

กำรจัดท ำปก  กำรจัดท ำรูปเล่ม  เหมำะสมที่จะ

เก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี  = (1.5) - รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์

ครบถ้วน  ทั้งในด้ำนเนื้อหำ  ภำพประกอบ  แต่ไม่

มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์กำร

จัดท ำปก  กำรจัดท ำรูปเล่ม  เหมำะสมที่จะเก็บไว้

เป็นเอกสำรอ้ำงอิง 

พอใช้ = (1) - รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บทไม่ครบถ้วนทั้ง 

- ในด้ำนเนื้อหำ  ภำพประกอบ ไม่มีควำมประณีต

ถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำร

จั ด ท ำ รู ป เล่ ม ไม่ เห ม ำะส ม ที่ จ ะ เก็ บ ไว้ เป็ น

เอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง  = (0) รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ ง 5 บท ไม่มีควำม

ถูกต้อง ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิง

ได ้

       1.2.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ 

               (3 คะแนน) 

ดีมำก = (3) เนื้อหำงำนวิจัย  ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์

ครบถ้วนตำมหลักวิชำกำรเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น

เอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี  = (2) เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน

ตำมหลักวิชำกำรแต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน

เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีข้อบกพร่องมำกไม่

เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง  = (0) เนื้อหำงำนวิจัย  ทั้ง 5 บท ไม่มีควำมถูกต้องไม่

เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 
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/จุดให้คะแนน... 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.3  เอกสำรแสดงขั้นตอนกำรพัฒนำ               

      ซอฟต์แวร์  (4  คะแนน) 

      1.3.1 รูปแบบขั้นตอนกำรพัฒนำ 

              ซอฟต์แวร์ถูกต้อง  

              (2 คะแนน) 

ดีมำก  = (2) รูปแบบเอกสำร  มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนและ

ประณีตถูกต้องในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปกและ

รูปเล่มเอกสำร เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น

เอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี  = (1.5) รูปแบบเอกสำร มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนและ

ประณีตถูกต้องในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปกและ

รูปเล่มเอกสำร มีข้อบกพร่องบำงส่วนเหมำะสมที่

จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) รูปแบบเอกสำรมีข้อบกพร่องมำกไม่เหมำะสมที่จะ

เก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง  = (0) รูปแบบเอกสำรแสดงขั้นตอนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 

ไม่มีควำมถูกต้อง ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น

เอกสำรอ้ำงอิงได้ 

      1.3.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ 

              (2 คะแนน) 

ดีมำก  = (2) เนื้อหำแสดงขั้นตอนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์มีควำม

ควำมสมบูรณ์ครบถ้วนตำมหลักวิชำกำรเหมำะสม

ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี  = (1.5) เนื้อหำแสดงขั้นตอนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์มีควำม

สมบูรณ์ครบถ้วนตำมหลักวิชำกำรแต่มีข้อบกพร่อง

บำงส่วนเหมำะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) เนื้อหำแสดงขั้นตอนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์มี

ข้อบกพร่องไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น

เอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง  = (0) เนื้อหำแสดงขั้นตอนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ไม่มี

ควำมถูกต้องไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น

เอกสำรอ้ำงอิงได้ 
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2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

2.1 ประดิษฐ์ หรือ พัฒนำขึ้นใหม่ 
      (7 คะแนน) 

ด ีมำก = (7)  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ที่คิดค้นข้ึนใหม่  
มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

ดี = (5)  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่  
และมีประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน 

พอใช้ = (2)  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่ 
แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภำพ 

ปรับปรุง = (1) ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ที่ไม่ได้ประดิษฐ์  
หรือพัฒนำขึ้นใหม ่

2.2  ควำมเหมำะสมของวัตถปุระสงค์ของ
นวัตกรรม  (3 คะแนน) 
   -  ศึกษำประสิทธภิำพ 
   -  ศึกษำควำมพึงพอใจ 

ด ีมำก = (3)  
มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย นวัตกรรม ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ดี = (2)  
มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย นวัตกรรม ถูกต้อง 
ครบถ้วน บำงส่วน 

พอใช้ = (1.5)  
มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย นวัตกรรม ถูกต้อง 
ครบถ้วน ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ปรับปรุง =  (1)  มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยนวัตกรรมไม่ครบถ้วน 
 

/กำรน ำเสนอผลงำน... 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.4  คู่มือประกอบกำรใช้งำนฯ ควำม                                  
      ชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/ 
      รำยละเอียด   
     (3 คะแนน) 

ดีมำก  = (3) มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุงรักษำและที่อยู่ของผู้ผลิตที่
สำมำรถติดต่อได้ถูกต้องครบถ้วน 

ดี  = (2) มีรำยละเอียดฯ กำรติดตั้งกำรใช้งำนข้อควรระวัง 
กำรบ ำรุงรักษำและที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อ
ได้ถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (1) มีรำยละเอียดฯ กำรติดตั้ง กำรใช้งำนข้อควรระวัง 
กำรบ ำรุงรักษำและที่อยู่ของผู้ผลิต ที่สำมำรถ
ติดต่อได้ถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดค่อนข้ำงมำก 

ปรับปรุง  = (0) ไม่มีรำยละเอียดฯ กำรติดตั้ง กำรใช้งำนข้อควร
ระวัง กำรบ ำรุงรักษำและที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

1.5  CD/DVD บันทึกข้อมูลตำม   
      ข้อก ำหนดในข้อ 4.8 ควำมครบถ้วน     
      สมบูรณ์ของข้อมูล 
      (1 คะแนน) 

ดีมำก  = (2) --------------------------- 
ดี  = (1) มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ส่วน 
พอใช้ = (0.5) มีข้อมูลครบถ้วนเพียง  3  ส่วน 
ปรับปรุง  = (0) มีข้อมูลครบถ้วนน้อยกว่ำ  2  ส่วน 
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3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 

3.1  ควำมพร ้อมในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนและกำรสำธ ิต  
      ภำษำไทย 
      (๓ คะแนน) 

ดีมำก = (๓) มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย  
สำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่
ผลงำน อย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม 

ดี = (2)  มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย  
สำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่
ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (๑)  มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย  
สำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่
ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (๐)  - ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 

3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน  
      ภำษำไทย 
      (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2)  กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสมทั้ง  3  ด้ำน 

ดี = (๑.๕)  กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม  2  ด้ำน 

พอใช้ = (1)  กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม  1  ด้ำน 

ปรับปรุง = (๐)  กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ ไม่เหมำะสม 

3.3 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำน  
      ภำษำไทย    (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (๒) อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง
ในด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์
ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ และวิธีกำรท ำงำนของ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง  4  ด้ำน 

 

ดี = (๑.๕)  อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง
ในด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์
ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ และวิธีกำรท ำงำนของ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯได้ถูกต้อง  3  ด้ำน 

 

 

 

/จุดให้คะแนน... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
 พอใช้ = (1)  อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำน

สิ่งประดิษฐ์ฯ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงใน
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
ด้ำนประสิทธิภำพ และวิธีกำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯได้ถูกต้อง  2  ด้ำน 

ปรับปรุง = (๐)  - ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองได้ 
3.4 กำรน ำเสนอผลงำนภำภำษำอังกฤษ 
      (๓ คะแนน) 

ดีมำก = (๓) มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ประกอบในกำรอธิบำย  สำธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน อย่ำง
ครบถ้วนและเหมำะสม 

ดี = (2)  มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ประกอบในกำรอธิบำย  สำธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน  แต่มี
ข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (1)  มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย  
สำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน 
แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (๐)  - ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
- 4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
4.1 กำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และ/หรือระบบสมองกลฝังตัวสำมำรถ 
เข้ำใจได้โดยง่ำย (3 คะแนน)  
กลุม่ซอฟตแ์วร์ 
- มี ก ำรออก แ บ บ ห น้ ำจ อมี ค ว ำม

สวยงำมน่ำใช้งำน  
- ส่วนติดต่อผู้ใช้งำนมีมำตรฐำน 
     เดียวกัน  
- ผู้ใช้งำนเห็นแล้วมีควำมเข้ำใจ 
     ที่ผู้พัฒนำสื่อควำมหมำย  
- ระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้

งำนและแก้ไขปัญหำ 
และ/หรือ  

ด ีมำก = (3)  ถ้ำมีครบ 4 หัวข้อ 

ดี = (2) ถ้ำมี 3 หัวข้อ 

พอใช้ = (1)  ถ้ำมี 2 หัวข้อ 

ปรับปรุง = (0)   ถ้ำน้อยกว่ำ 2 หัวข้อ 

 

/จุดให้คะแนน ... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

กลุ่มระบบสมองกลฝังตัว 

-  มีกำรออกแบบระบบสมองกลฝังตัวมี 

  ควำมสวยงำมน่ำใช้งำน  

- ส่วนติดต่อผู้ใช้งำนมีมำตรฐำนเดียวกัน  

- ผู้ใช้งำนเห็นแล้วมีควำมเข้ำใจ 

   ที่ผู้พัฒนำสื่อควำมหมำย  

-  ระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน

และแก้ไขปัญหำ 

 

4.2 ตรวจสอบควำมถูกต้องของรูปแบบ 

     ข้อมูลและ/หรือเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่

เหมำะสม (3 คะแนน)  

กลุ่มซอฟตแ์วร์ 

- มีกำรป้องกันกำรน ำเข้ำข้อมูล 

     ผิดพลำด  

- เลือกใช้ component  

     เหมำะสมกับกำรรับข้อมูล  

- มีกำรแจ้งเตือนเม่ือเกิด 

ข้อผิดพลำดจำกผู้ใช้งำน  

และ/หรือ  

กลุ่มระบบสมองกลฝังตัว 

-   เลือกวัสดุอุปกรณ์เหมำะสม 

   กับลักษณะงำน  

-  ระบบมีควำมปลอดภัยทำง 

    โครงสร้ำงและไฟฟ้ำ  

-  ติดตั้งใช้งำนได้ง่ำย 

ด ีมำก = (3)  ถ้ำมีครบ 3 หัวข้อ 

ดี = (2)  ถ้ำมี 2 หัวข้อ 

พอใช้ = (1)  ถ้ำมี 1 หัวข้อ 

ปรับปรุง = (0)  ถ้ำไม่มี 

 

 

 

/5.  ขั้นตอนกำรออกแบบ... 
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4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

4.3  ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตำมต้องกำร
และ/หรือมีควำมเสถียรและควำมม่ันคง
ของระบบสมองกลฝังตัว       
      (4 คะแนน)  

กลุ่มซอฟตแ์วร์ 
- ประมวลผลได้สำรสนเทศตรง 
     ตำมต้องกำร  
- ประมวลผลได้อย่ำงรวดเร็ว  
- มีควำมสะดวกและยืดหยุ่น 
    ในกำรค้นคืนข้อมูล  
- ผลลัพธ์สอดคล้องและมีควำม 
สมบูรณ์ตำมวัตถุประสงค ์

และ/หรือ  
กลุ่มระบบสมองกลฝังตัว 
   -   ระบบสำมำรถกู้คืนและท ำงำนได้
ตำมปกติเมื่อเกิดข้อผิดพลำด  
   -   ออกแบบให้มีควำมคงทนต่อกำรใช้
งำนและสภำพแวดล้อม  
  -  ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ มี เส ถี ย ร ภ ำ พ แ ล ะ
ตอบสนองได้คงท่ี 

- ผลลัพธ์สอดคล้องและมีควำม 
สมบูรณ์ตำมวัตถุประสงค์ 

ด ีมำก = (4)  ถ้ำมีครบ 4 หัวข้อ 

ดี = (3)  ถ้ำมี 3 หัวข้อ 

พอใช้ = (2)  ถ้ำมี 2 หัวข้อ 

ปรับปรุง = (1)  ถ้ำน้อยกว่ำ 2 หัวข้อ 

5. ข้ันตอนกำรออกแบบและพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 30 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข ้อพ ิจำรณำ 

5.1  กำรวิเครำะห์ระบบกำรท ำงำน 
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) มีกำรวิ เครำะห์อย่ำงเป็นขั้นตอนที่ เหมำะสม 
สอดคล้อง ตำมควำมต้องกำรของระบบงำน 
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมมำตรฐำน 

ดี = (4)  มีกำรวิ เครำะห์อย่ำงเป็นขั้นตอนที่ เหมำะสม 
สอดคล้อง ตำมควำมต้องกำรของระบบงำน 
อย่ำงถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนตำมมำตรฐำน 

พอใช้ = (3)  มีกำรวิ เครำะห์อย่ำงเป็นขั้นตอนที่ เหมำะสม 
สอดคล้อง ตำมควำมต้องกำรของระบบงำน 
แต่ไม่ถูกต้อง และครบถ้วนตำมมำตรฐำน 

ปรับปรุง = (2)  มีกำรวิเครำะห์ที่ไม่เหมำะสม และไม่สอดคล้อง  
ตำมควำมต้องกำรของระบบงำน 

/กำรออกแบบระบบ…. 
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5.2  กำรออกแบบระบบกำรท ำงำน 
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5)  มีกำรออกแบบอย่ำงเป็นขั้นตอนที่เหมำะสม 
สอดคล้อง ตำมควำมต้องกำรของระบบงำน 
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนตำมมำตรฐำน 

ดี = (4)  มีกำรออกแบบอย่ำงเป็นขั้นตอนที่เหมำะสม 
สอดคล้อง ตำมควำมต้องกำรของระบบงำน 
อย่ำงถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนตำมมำตรฐำน 

พอใช้ = (3)  มีกำรออกแบบอย่ำงเป็นขั้นตอนที่เหมำะสม 
สอดคล้อง ตำมควำมต้องกำรของระบบงำน 
แต่ไม่ถูกต้อง และครบถ้วนตำมมำตรฐำน 

ปรับปรุง = (2)   มีกำรออกแบบที่ไม่เหมำะสม และสอดคล้อง 
ตำมควำมต้องกำรของระบบงำน 

5.3  กำรพัฒนำระบบกำรท ำงำน 
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5)  มีกำรพัฒนำโปรแกรมอย่ำงเป็นขั้นตอน 
ที่สอดคล้อง ตำมกำรออกแบบระบบงำน 
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนตำมมำตรฐำน 

ดี = (4)  มีกำรพัฒนำโปรแกรมอย่ำงเป็นขั้นตอน 
ที่สอดคล้อง ตำมกำรออกแบบระบบงำน 
อย่ำงถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนตำมมำตรฐำน 

พอใช้ = (3)  มีกำรพัฒนำโปรแกรมอย่ำงเป็นขั้นตอน 
ที่ครบถ้วนตำมมำตรฐำน แต่ไม่สอดคล้อง 
ตำมกำรออกแบบระบบงำน 

ปรับปรุง = (2)  มีกำรพัฒนำโปรแกรมที่ไม่ครบถ้วนตำมมำตรฐำน  
และไม่สอดคล้องตำมกำรออกแบบระบบงำน 

5.4  กำรติดตั้ง และทดสอบระบบงำน 
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5)  มีกำรติดตั้งง่ำย และสะดวก สำมำรถทดสอบ 
กำรใช้งำนกับข้อมูลที่ถูกต้อง และได้ผลลัพธ์ 
อย่ำงถูกต้อง สำมำรถป้องกันกำรรับข้อมูล  
หรือกำรสั่งงำนที่ไม่ถูกต้องได้ 

ดี = (4)  มีกำรติดตั้งง่ำย และสะดวก สำมำรถทดสอบ 
กำรใช้งำนกับข้อมูลที่ถูกต้อง และได้ผลลัพธ์ 
อย่ำงถูกต้อง แต่ไม่สำมำรถป้องกันกำรรับข้อมูล  
หรือกำรสั่งงำนที่ไม่ถูกต้องได้ 

พอใช้ = (3)  มีกำรติดตั้งง่ำย และสะดวก สำมำรถทดสอบ 
กำรใช้งำนกับข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ได้ผลลัพธ์ 
ไม่ถูกต้อง และไม่สำมำรถป้องกันกำรรับข้อมูล  
หรือกำรสั่งงำนที่ไม่ถูกต้องได้ 

ปรับปรุง = (2)  มีกำรติดตั้งไม่สะดวก และไม่สำมำรถป้องกัน 
กำรรับข้อมูล หรือกำรสั่งงำนที่ไม่ถูกต้องได้ 
และมีผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง 

/6. คุณค่ำของผลงำน…. 
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6.  คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 25 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

6.๑  ประสิทธิภำพของชิ้นงำน  

       (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10)  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

และมีประสิทธิภำพครบตำมที่ก ำหนดไว้ใน 

คุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี = (7)  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

และมีประสิทธิภำพครบตำมที่ก ำหนดไว้ใน 

คุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = (5)  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้ไม่ครบ  

ตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะ 

ของผลงำนสิ ่งป ระด ิษฐ ์ฯ  และมีข้อบกพร่อง 

พอสมควร  

ปรับปรุง = (3)  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้ไม่ครบ  

ตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะ 

ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และมีข้อบกพร่อง มำก 

6.๒  ประโยชน์ส ำหรับกลุ่มคนที่ได้รับ 
      (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10)  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์
ทุกประกำร โดยมีกลุ่มได้รับประโยชน์จ ำนวนมำก
ที่สุด  และมีหลักฐำนกำรน ำไปใช้งำน  
ได้แก่ เอกสำรรับรอง และภำพประกอบ 

ดี = (7)  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริง 
ตำมวัตถุประสงค์ท ุกประกำร โดยมีกลุ ่มได้ร ับ
ประโยชน์จ ำนวนมำก 

พอใช้ = (5)  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริง  

แต่ไม่ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร โดย
มีกลุ่มได้รับประโยชน์จ ำนวนพอสมควร 

ปรับปรุง = (3)  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้เล็กน้อย  โดยมีกลุ ่ม
ได้รับประโยชน์จ ำนวนน้อย 

 

/จุดให้คะแนน... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข ้อพ ิจำรณำ 

6.3  สำมำรถพัฒนำต่อยอดสู่เชิงพำณิชย์ 

      อุตสำหกรรม หรือสังคม ได้ 

       (15 คะแนน) 

ด ีมำก = (15)  แสดงหลักฐำนกำรเจรจำซื ้อสิ ่งประดิษฐ์ หรือ
ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ 

ดี = (10)  แสดงหลักฐำนกำรได้รับค ำแนะน ำเพิ่มเติมจำก
สิ ่งประด ิษฐ ์เด ิม  แล ้วจะซื ้อสิ ่งประด ิษฐ ์หร ือ
ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ 

พอใช้ = (5)  แสดงห ลั กฐำน กำรได้ รับ โจทย์ ให้ นั กศึ กษ ำ
อำชีวศึกษำในกำรน ำ ไปสร ้ำ งสิ ่งป ระด ิษ ฐ ์ที่
ต้องกำรเพ่ือที่จะซื้อต่อไป 

ปรับปรุง = (2)  แสดงหลักฐำนกำรได้รับค ำแนะน ำหรือช่วยเป็นที่
ปรึกษำในกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์เพ่ือด ำเนินกำรทำง
ธุรกิจต่อไปทั้ งนี้หำกเป็นไปได้ดังข้อ 1 หรือมี
หลักฐำนยืนยันได้ว่ำมีกำรซื้อขำยเกิดขึ้น จะได้
คะแนนมำกที่สุด 

 

 

หมำยเหตุ หำกคะแนนรวมของผลงำนมีคะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดคะแนนด้ำนคุณค่ำ ว่ำคะแนนต่ำงกัน

หรือไม่  โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดให้คะแนนจำกคะแนนมำกไปหำน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (นำยศุภพิสิษฐ์  ไกรศรวัชร) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยพณิชยกำรบึงพระพิษณุโลก 

ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำข้อก ำหนด กติกำ 
และเกณฑ์มำตรฐำน กำรตัดสินให้คะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ”  
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ประเภทที่ 6 ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 

(นำยชัยมงคล   เสนำสุ) 
วิศวกรช ำนำญกำรพิเศษ  รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ   
ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดท ำข้อก ำหนด กติกำ 

และเกณฑ์มำตรฐำน กำรตัดสินให้คะแนน 
“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ”  

กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
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เอกสำรแสดงขั้นตอนกำรออกแบบและพัฒนำระบบ 

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ............... 

  
 

 

 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 6 

สิ่งประดิษฐด์้ำนนวัตกรรมซอฟตแ์วร์และระบบสมองกลฝังตัว 

 

…………………(ชื่อผลงำน)…………………… 
 

 

 

วิทยำลัย……………………………………………………… 

อำชีวศึกษำจังหวัด.................................................................... 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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เอกสำรแสดงข้ันตอนกำรออกแบบและพัฒนำระบบ 

ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  

ค ำชี้แจง/ค ำแนะน ำ 

 ให้เจ้ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว จัดท ำเอกสำรแสดงขั้นตอน

กำรออกแบบและพัฒนำระบบตำมรำยละเอียดในแต่ละหัวข้อและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรในวันน ำเสนอผลงำน

สิ่งประดิษฐ์ 

1. วิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรระบบ (Problem Analysis) 

- ประเด็นปัญหำของสิ่งประดิษฐ์ 

- วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ 

- วิธีกำรเก็บรวบรวมปัญหำ 

- วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบ 

2. กำรออกแบบระบบ (System Design) 

- รำยละเอียดกำรออกแบบระบบ 

- แบบร่ำงกำรออกแบบโครงสร้ำง/เครื่อง 

- แสดงโครงสร้ำงฮำร์ดแวร์ /กลไก /วัสดุในกำรประกอบ 

- รำยละเอียดกำรออกแบบโปรแกรม 

- แผนผัง บล็อกไดอะแกรม/Flow Chart 

- แสดงวงจรหรือไวริ่งไดอะแกรมที่ใช้งำนของระบบ  

3. กำรพัฒนำระบบ (System Development) 

- เครื่องมือ อุปกรณ์ และ โปรแกรมท่ีใช้ในกำรพัฒนำ 

- อัลกอริทึมในกำรพัฒนำโปรแกรม 

4. กำรทดสอบและแก้ไขระบบ (System Testing & Verify) 

- แผนกำรด ำเนินกำรทดสอบระบบ 

- วิธีกำรทดสอบระบบ 

- ผลกำรทดสอบระบบ 

- ควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นกับระบบ และกำรแก้ไข 

- ระยะเวลำในกำรทดสอบกำรท ำงำน 

- จ ำนวนรอบ จ ำนวนครั้งในกำรท ำกำรทดสอบ 

- รำยงำนผลกำรทดสอบระบบ 

/5.  กำรใช้งำนจริง... 
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5. กำรใช้งำนจริง 

- น ำไปใช้งำนกับกลุ่มคน 

- น ำไปใช้งำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

- ระยะเวลำในกำรน ำไปใช้งำน 

- จ ำนวนรอบ จ ำนวนครั้ง ในกำรน ำไปใช้งำน 

- ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกำรน ำไปใช้งำน 

- วิธีกำรในกำรแก้ไขข้อบกพร่อง 

- รำยงำนกำรบันทึกข้อมูลในกำรน ำไปใช้งำน 

6.  กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ 

- เมื่อเจอข้อบกพร่อง ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำวอย่ำงไร 

- รำยงำนสรุปผลหลังจำกท่ีได้ท ำกำรปรับปรุงกำรท ำงำนตำมข้อเสนอแนะ 

- มีส่วนเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง หลังจำกกำรน ำไปใช้งำนใดบ้ำง 

7.  เอกสำรหลักฐำน อ่ืนๆ ในกำรรับรองกำรใช้งำนระบบ 

- แสดงค่ำสถิติในกำรใช้งำน 

- แสดงหลักฐำนในน ำไปใช้งำน ที่แสดงถึงกำรน ำไปใช้งำนจริง 

- แสดงกำรรับรองจำกหน่วยงำน หรือ ผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้อง 

- ใบเสร็จรับเงินในกำรจ ำหน่ำยระบบ 

8.  ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำต่อยอด ของผู้พัฒนำระบบ 

- กำรพัฒนำต่อยอดแนวคิด 

- กำรพัฒนำต่อยอดในส่วนอุปกรณ์ เพ่ิมเติม 

 

 


