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ประเภทที่ 9  สิ่งประดิษฐป์ระเภทก ำหนดโจทย์ : Mini Smart Farms 
 

1.  ค ำจ ำกัดควำม 
เกษตรอัจฉริยะขนำดเล็ก (Mini Smart Farms) หมำยถึง สิ่งประดิษฐ์ที่น ำเอำเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งระบบ

คอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรไร้สำย ระบบเซ็นเซอร์  และเทคโนโลยีชีวภำพ  ผสมผสำนกับงำนด้ำนเกษตรกรรม มำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร ดูแลพ้ืนที่เกษตรกรรม  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่ต้องกำรควบคุม  โดยใช้อินเทอร์เน็ตสั่งกำร 
ควบคุมร่วมกับอุปกรณ์ต่ำง ๆ ผ่ำนทำงเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

เกษตรกรรม หมำยถึง กำรใช้ที่ดินเพำะปลูกพืชต่ำง ๆ รวมทั้งกำรเลี้ยงสัตว์ กำรประมงและกำรป่ำไม้  

 

2.  เจตนำรมณ์  
เพ่ือให้นักประดิษฐ์สร้ำงผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเกษตรอัจฉริยะขนำดเล็ก (Mini Smart Farms) ของนักเรียน 

นักศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ส ำหรับใช้ในกำรเพ่ิมปริมำณและคุณภำพผลผลิต  
ทำงกำรเกษตร เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนในครัวเรือน หรือ ชุมชน เป็นเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกและสำมำรถพัฒนำ
น ำไปสู่กำรต่อยอดเชิงพำณชิย์ที่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน 

  

3.  วัตถุประสงค ์ 
3.1  เพ่ือสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 
3.2  เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำผลงำนสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่    

โดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ทำงเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตส ำหรับเกษตรอัจฉริยะขนำดเล็ก (Mini Smart Farms) 

3.3  เพ่ือกำรพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำในอนำคตที่เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ หรือ อุปกรณ์ด้ำนเกษตร
อัจฉริยะขนำดเล็ก (Mini Smart Farms) ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรน ำไปใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำ 

3.4  เพ่ือเป็นประโยชน์และเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรพัฒนำประเทศในทุก ๆ ด้ำน 
3.5  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ทักษะและเจตคติในกระบวนกำรประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรม      

ด้ำนเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 
3.6  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำไปจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรตลอดจนกำรพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ได้ 
 

4.  ข้อก ำหนดทั่วไป  
4.1  เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีโปรแกรมควบคุมระบบกำรท ำงำนที่มีควำมสำมำรถในกำรตรวจวัดและควบคุม

อุณหภูมิ ควำมชื้น แสงสว่ำง และ ปัจจัยส ำคัญอ่ืนๆที่จ ำเป็น ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกในกำรดูแลควบคุมผลิตผล
ทำงกำรเกษตรและมีกำรส่งสัญญำณผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตควบคุมและแจ้งเตือนไปยังบุคคล หรือ Smart Phone 
หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  

4.2  ผู้ประดิษฐ์ต้องสร้ำงผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงด้ำนเกษตรอัจฉริยะขนำดเล็ก (Mini Smart Farms) จัดท ำ
อุปกรณ์ไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกำรเชื่อมโยงของระบบ 
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4.3  ชุดควบคุม 1 ชุดต้องมีช่องรับสัญญำณ (Input)  ดิจิตอลหรือแอนำลอก ไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง และต้องมี
ช่องส่งสัญญำณ (Output) ควบคุมอุปกรณ์ภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 8 ช่องหรือ 8 อุปกรณ์ ภำยในชุดเดียวกัน 

4.4  ผู้ประดิษฐ์ใช้ชิ้นงำนจริง หรือใช้แบบจ ำลองจำกชิ้นงำนจริง ที่สำมำรถแสดงให้เห็นถึงกำรท ำงำน  
ของชุดควบคุมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.5  สิ่งประดิษฐ์ทำงด้ำนเกษตรอัจฉริยะขนำดเล็ก (Mini Smart Farms) มีระบบจัดกำรควบคุมและระบบ
รำยงำนผลแบบ Real time  

4.6  ชุดอุปกรณ์ควบคุมกำรท ำงำนและกำรติดตั้งเดินสำยต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งและมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย 

4.7  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้งำนได้จริงและเกิดประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สำมำรถพัฒนำไปสู่เชิงพำณิชย์ได้ 

4.8  ขนำดของแบบจ ำลองจำกชิ้นงำนจริง มีขนำดควำมยำวไม่เกิน 3.00 เมตร  ควำมกว้ำงไม่เกิน 2.00 เมตร 
ควำมสูงไม่เกิน 1.80 เมตร  

4.9  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 9 จำกสถำนศึกษำเดียวกันต้องไม่ซ้ ำผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทอ่ืน ๆ อำทิ เช่น ชื่อ รูปร่ำง คุณลักษณะ และกระบวนกำรท ำงำน เป็นต้น 

4.10  มีเอกสำรแบบน ำเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) แบบรำยงำนกำรวิจัย 
(แบบ ว-สอศ-3) คู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำไทย และภำษำอังกฤษ และแบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
จ ำนวน  2 เล่ม เอกสำรจะต้องอยู่ภำยในเล่มเดียวกัน หำกไม่อยู่ภำยในเล่มเดียวกัน คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำ
ตรวจให้คะแนนจะมีผลคะแนนเป็นศูนย์ 

4.11  แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้ำร่วมกำรประกวดให้เป็นไปตำมแบบที่ส ำนักวิจัยและ
พัฒนำกำรอำชีวศึกษำ ก ำหนด จ ำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ ำนวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน 
(จ ำนวน 1 แผ่น) 

4.12  ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ  ที่ ส่ งเข้ ำประกวดต้องมีกำรลงทะเบี ยนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ 
(Thaiinvention.net) ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด ได้รับงบประมำณและกำรรับรองผลกำร
ประกวด โดยให้น ำส่งเอกสำรแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ที่พิมพ์ออกจำกระบบ ในวันที่รำยงำน
ตัวกับคณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 

4.13  เป็นนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช . ปวส . ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ  
และกำรศึกษำระบบทวิภำคี ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และท่ีปรึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 5 คน 
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5.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
 5.1 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไปของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 9 ทุกประกำร จึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้ 
 5.2 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด จะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงำนตำมวัน และเวลำที่ก ำหนด   
หำกไม่ลงทะเบียนและติดตั้งตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมกำรประกวด แต่อนุญำตให้จัดแสดงผลงำนได้  

5.3 กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้  
ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้นและต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ส่วนกำรประกวดในระดับ
ภำค และระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

5.4 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบหรือส่ง
ประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 

5.5 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดและได้รับรำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำมีกำร
ลอกเลียนผลงำน หรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัลและเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน 
 5.6 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำดแล้วน ำมำปรับปรุง หรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อส่งเข้ำ
ประกวดจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 
 5.7 กรณีท่ีเป็นกำรน ำสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำได้มีกำรพัฒนำ 
ให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรของผู้อ่ืน 
 5.8 กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด 
 

6.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย  
 ให้จัดส่งเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัยให้เป็นไปตำมที่
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ในวันลงทะเบียนตำมก ำหนดเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด จ ำนวน 2 เล่ม 
 

7.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
 7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 
 7.2  ขนำดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนำด 16 point และห ัวข ้อขนำด 18 point 
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8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที ่9  สิ่งประดิษฐ์ประเภทก ำหนดโจทย ์:  Mini Smart Farms 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ แบบ ว-สอศ-2  (3 คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  3 2 1 0 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย ตำมแบบ ว-สอศ-3  (7 คะแนน) 
      1.2.1  รูปแบบกำรวิจัยที่ถูกต้อง  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      1.2.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำน ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  (2 คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด 2 1.5 1 0 
1.4  แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (1.5 คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด 1 0.5 0 0 
1.5  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวกเข้ำในระบบ   
      Thaiinvention.net (2 คะแนน) 

        ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, 
    แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก 

2 - - 0 

2.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
2.1  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
2.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
2.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
2.4  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำคภำษำอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
2.5  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำคภำษำอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
2.6  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำคภำษำอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

3.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ  (รวม 30 คะแนน) 
3.1  เทคนิคกำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน  (8 คะแนน) 8 6 4 2 
3.2  รูปแบบควำมเหมำะสม  (7 คะแนน) 7 5 3 1 
3.3  ควำมปลอดภัย  (10 คะแนน) 10 8 6 4 
3.4  กำรใช้วัสดุ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
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4.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 45 คะแนน) 
4.1  ประดิษฐ์ หรือพัฒนำขึ้นใหม่  (15 คะแนน) 15 12 9 6 
4.2  ประโยชน์กำรใช้งำน  (12 คะแนน ) 12 9 6 3 
4.3  ประสิทธิภำพ  (10 คะแนน) 10 8 6 4 
4.4  ประสิทธิผลต่อกำรลงทุนในเชิงพำณิชย์  (8 คะแนน) 8 6 4 2 

รวม 100  คะแนน 
 

9. ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที ่9  สิ่งประดิษฐ์ประเภทก ำหนดโจทย ์: Mini Smart Farms 

 

1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัย  
      สิ่งประดิษฐ์ ควำมชัดเจนถูกต้อง  
      ของข้อมูล/รำยละเอียด 
      ตำมแบบ ว-สอศ-2  
      (3 คะแนน) 

ดีมำก = (3) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำภำพประกอบ มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (2) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบแต่ไม่มีควำมประณีต
ถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัด 
ท ำรูปเล่มเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วน ทั้งในด้ำน
เนื้อหำ ภำพประกอบ ไม่มีควำมประณีตถูกต้องของ
รูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่มไม่
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่น ำส่งแบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ และ
คู่มือประกอบกำรใช้งำน 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย 
      ตำมแบบ ว-สอศ-3  
      (7 คะแนน) 
 
      1.2.1 รูปแบบกำรวิจัยที่ถูกต้อง   

1.1               (3 คะแนน) 

ดีมำก = (3) 

รูปแบบเอกสำรงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วน ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ มีควำมประณีต
ถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่มเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (2) 

รูปแบบเอกสำรงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วน ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ แต่ไม่มี
ควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำร
จัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่มเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น
เอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 

รูปแบบเอกสำรงำนวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่ครบถ้วน ทั้งใน
ด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ ไม่มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่มไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
รูปแบบเอกสำรงำนวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีควำมถูกต้อง  
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

      1.2.2 ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ 
               (4 คะแนน) 

ดีมำก = (4) 
เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนตำม
หลักวิชำกำรเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้  

ดี = (3) 
- เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนตำม

หลักวิชำกำร แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน เหมำะสมที่
จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (2) 
เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีข้อบกพร่องมำก  

- ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (1) 
เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีควำมถูกต้อง  
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำไทย 
      และภำษำอังกฤษ/ 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/ 
      รำยละเอียด (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้ง กำรใช้งำน 
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุง รักษำ และท่ีอยู่ของผู้ผลิตที่
สำมำรถติดต่อได้ถูกต้องครบถ้วนทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

ดี = (1.5) 

มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุง รักษำและท่ีอยู่ของผู้ผลิตที่
สำมำรถติดต่อได้ถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อยทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

 

/จุดให้คะแนน... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

 

พอใช้  = (1) 

มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้ง กำรใช้งำน 
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุง รักษำ 
และท่ีอยู่ของผู้ผลิต ที่สำมำรถติดต่อได้ถูกต้องแต่มี
ข้อผิดพลำดค่อนข้ำงมำกทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

ปรับปรุง = (0) 

ไม่มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุง รักษำและท่ีอยู่ของผู้ผลิต ที่
สำมำรถติดต่อได้ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนทั้งภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษ 

1.4  แบบคุณลักษณะของผลงำน 
      สิ่งประดิษฐ์ฯ  ควำมถูกต้องของ 
      ข้อมูล/รำยละเอียด (1.5 คะแนน) 

ดีมำก  = (1.5) 
ข้อมูลและรำยละเอียดมีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ตำมแบบคุณลักษณะฯ เหมำะสมที่จะเก็บไว้ 
เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้  

ดี = (1) 
ข้อมูลและรำยละเอียดมีควำมสมบูรณ์ 
ตำมแบบคุณลักษณะฯ แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้  = (0.5) 
ข้อมูลและรำยละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 
ตำมแบบคุณลักษณะฯ มีข้อบกพร่องมำก 
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
ข้อมูลและรำยละเอียดไม่มีควำมถูกต้อง 
ตำมแบบคุณลักษณะฯ ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น
เอกสำรอ้ำงอิงได้ 

1.5  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย   
      แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3    
      และภำคผนวกเข้ำในระบบ 
      Thaiinvention.net (2 คะแนน) 

ดีมำก  = (2) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2,             
แบบ ว-สอศ-3และภำคผนวก ที่อัปโหลดครบถ้วน 
และมีข้อมูลถูกต้อง 

ปรับปรุง = (0) 

ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2,                 
แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก ที่อัปโหลดมีข้อมูลไม่
ถูกต้อง อัปโหลดไฟล์ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลด
ไฟล์ 
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2.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

2.1  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิต 
      ภำษำไทย 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมำก = (1.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วน
และเหมำะสม 

ดี = (1) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน 
แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้  = (0.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน 
แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (0) - ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
2.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
      ภำษำไทย 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมำก = (1.5) 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 

ของผู้น ำเสนอ เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (1) 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 

ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้  = (0.5) 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 

ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 

ของผู้น ำเสนอ ไม่เหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จุดให้คะแนน... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนภำษำไทย  
      (2 คะแนน) ดีมำก = (2) 

- อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน 
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงใน
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
ด้ำนประสิทธิภำพ และวิธีกำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องท้ัง  4  ด้ำน 

ดี = (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงใน
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
ด้ำนประสิทธิภำพ และวิธีกำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง  3  ด้ำน 

 

พอใช้  = (1) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน 
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงใน
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
ด้ำนประสิทธิภำพและวิธีกำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง  2  ด้ำน 

ปรับปรุง =  (0) ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 
2.4  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิต 
      ภำคภำษำอังกฤษ 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมำก = (1.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วน
และเหมำะสม 

ดี = (1) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มี
ข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้  = (0.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มี
ข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง =  (0) ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
 
 
 

/จุดให้คะแนน... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.5  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
      ภำคภำษำอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 
 

ดีมำก = (1.5) 
ใช้ภำษำได้ลื่นไหลได้ดี หยุดเว้นวรรคได้เป็นธรรมชำติ
ออกเสียงผิดเล็กน้อย สำมำรถท ำให้ผู้ชมเกิดควำม
สนใจในเนื้อหำได้ดี 

ดี = (1) 
ออกเสียงได้ชัดเจน ถูกต้อง ผิดเป็นครั้งครำว  
แบ่งวรรคผิดเล็กน้อย สำมำรถท ำให้ผู้ชมเกิดควำม
สนใจในเนื้อหำได้ 

พอใช้  = (0.5) 
น ำเสนอได้ลื่นไหล ออกเสียงผิดแต่ยังเข้ำใจได้ มีกำร
เตรียมตัวมำดี โดยรวมแล้วสำมำรถท ำให้ผู้ชมเกิด
ควำมสนใจในเนื้อหำ 

ปรับปรุง = (0) 

ผู้ชมต้องใช้ควำมพยำยำมในกำรท ำควำมเข้ำใจ 
อย่ำงมำก กำรพูดน ำเสนอขำดตอนเป็นช่วง ๆ  
ขำดกำรเตรียมตัวที่ดี ไม่สำมำรถท ำให้ผู้ชมเกิดควำม
สนใจในเนื้อหำได้ 

2.6  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำน 
      ภำคภำษำอังกฤษ 
      (2 คะแนน) 
 
 

  

ดีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงใน
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
ด้ำนประสิทธิภำพ และวิธีกำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง  4  ด้ำน 

ดี = (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงใน
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
ด้ำนประสิทธิภำพ และวิธีกำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง  3  ด้ำน 

พอใช้  = (1) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงใน
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
ด้ำนประสิทธิภำพ และวิธีกำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง  2  ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 
 
 
 
 
 
 

/3.  ควำมเหมำะสม... 
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3.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ  (รวม 30 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.1  เทคนิคกำรออกแบบ 
      และระบบกำรท ำงำน  
      (8 คะแนน) 

ดีมำก = (8) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้อง ตำมหลัก
วิชำกำร และระบบกำรท ำงำนไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

ดี = (6) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร แต่ระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

พอใช้ = (4) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้อง 
ตำมหลักวิชำกำรบำงส่วน และระบบกำรท ำงำน
ยุ่งยำกซับซ้อน 

ปรับปรุง = (2) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนไม่เป็นไปตำมหลัก
วิชำกำร และระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน  
(แต่ท ำงำนได้) 

3.2  รูปแบบควำมเหมำะสม  
      (7 คะแนน) 

ดีมำก = (7) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับ 
ลักษณะของผลงำน ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (5) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับ 
ลักษณะของผลงำน เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้ = (3) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับ 
ลักษณะของผลงำน เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก ไม่เหมำะสมกับ 
ลักษณะของผลงำน (ท ำงำนได้)  

3.3  ควำมปลอดภัย 

      (10 คะแนน) ดีมำก = (10) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย  
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ผู้ใช้งำน และสิ่งแวดล้อม 

ดี = (8) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย 
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ผู้ใช้งำน และสิ่งแวดล้อม 
แต่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 

/จุดให้คะแนน… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
 

พอใช้ = (6) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ผู้ใช้งำน และสิ่งแวดล้อม อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์ 

ปรับปรุง = (4) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย 
ในกำรใช้งำนต่ ำ และไม่มีระบบป้องกันอันตรำย 
ต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน 

3.4  กำรใช้วัสดุ 
      (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5) 
เลือกใช้วัสดุที่เหมำะสม มีคุณภำพ มีควำมคงทน
แข็งแรง และมีควำมปลอดภัยสูง 

ดี =  (4) 
เลือกใช้วัสดุที่เหมำะสม มีคุณภำพ มีควำมคงทน
แข็งแรง และมีควำมปลอดภัย 

พอใช้ = (3) 
เลือกใช้วัสดุที่เหมำะสม มีคุณภำพ มีควำมคงทน
แข็งแรง และมีควำมปลอดภัยบำงส่วน 

ปรับปรุง = (2) 
เลือกใช้วัสดุที่ไม่เหมำะสม ไม่มีคุณภำพ  
ไม่มีควำมคงทนแข็งแรง และควำมปลอดภัยต่ ำ 

4.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 45 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

4.1  ประดิษฐ์ หรือ พัฒนำขึ้นใหม่ 
      (15 คะแนน) 

ดีมำก = (15) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ มีควำมทันสมัย
และมีประสิทธิภำพ 

ดี = (12) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงข้ึนใหม่  
และมีประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน 

พอใช้ = (9) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่ แต่ไม่มี
ผลต่อประสิทธิภำพ/ย้ำยมำ/ของปีท่ีแล้วส่งใหม่  

ปรับปรุง = (6) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์ หรือพัฒนำ 
ขึ้นใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จุดให้คะแนน… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

4.2  ประโยชน์กำรใช้งำน 
       (12 คะแนน) 

ดีมำก = (12) ท ำงำนได้ดี และสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 

ดี = (9) 
ท ำงำนได้ดี และสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = (6) 
ท ำงำนได้ดี และสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (3) 
ท ำงำนไม่ไดต้รงตำมวัตถุประสงค ์ 
(มีประโยชน์ในส่วนอ่ืนมำกกว่ำ) 

4.3  ประสิทธิภำพ  
       (10 คะแนน) 

ดีมำก = (10) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
Mini Smart Farms ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครบ
ตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี = (8) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
Mini Smart Farms ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครบ
ตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = (6) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
Mini Smart Farms ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แต่ไม่
ครบตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และมีข้อบกพร่อง  

ปรับปรุง = (4) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนไม่ได้ ตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จุดให้คะแนน… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
4.4  ประสิทธิผลต่อกำรลงทุน 
      ในเชิงพำณิชย์ 
      (8 คะแนน) 

ดีมำก = (8) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดผลงำนทีคุ่้มค่ำ
ต่อกำรลงทุนในเชิงพำณิชย์ในระดับสูง (มีหลักฐำนแสดงกำร
ซื้อขำย อย่ำงชัดเจนในระดับกำรผลิต) 

ดี = (6) 

เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯที่สำมำรถก่อให้เกิดผลงำนที่คุ้มค่ำ
ต่อกำรลงทุนในเชิงพำณิชย์ ในระดับปำนกลำง  
(มีหลักฐำนแสดงกำรซื้อ ขำย อย่ำงชัดเจนในระดับชุมชน 
องค์กร) 

พอใช้ = (4) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดผลงำนที่คุ้มค่ำ
ต่อกำรลงทุนในเชิงพำณิชย์ในระดับน้อย  
(มีหลักฐำนแสดงกำรซื้อ ขำย อย่ำงชัดเจนในระดับครัวเรือน) 

ปรับปรุง = (2) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่สำมำรถก่อให้เกิดผลงำนที่
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนในเชิงพำณิชย์ 

 
หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 4. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ว่ำมีคะแนนต่ำงกันหรือไม่  โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 
 

10.  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
 
 
 

 
(นำยณัฐวุฒิ ไถ้เงิน) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี 
ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนด กติกำ 

และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก ำหนดโจทย์ 
Mini Smart Farms 

(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 
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