ข้อกาหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์

1

ข้อกาหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
………………………………………………………..…………………………………………..

ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์
1. คาจากัดความ
งานหัตถศิลป์ หมายถึง ผลงานศิลปะในการประดิ ษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยมือ โดยถือความงาม
เป็นหลักและนาแนวความคิดศิลปะสมัยเก่า มาประยุกต์เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
รูปแบบหรือเอกลักษณ์ของชุมชนให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ โดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร
บางส่ว นในการประดิ ษฐ์ ผลงานตามหลั กองค์ ประกอบศิ ลป์ ใ นการประดิษ ฐ์ผลิ ตภั ณฑ์ ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้
ในการประดับ ตกแต่ง อาคารบ้านเรือน สถานที่ หรือสิ่ง ของเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึง เครื่องประดับร่างกาย
ที่ใช้ในชีวิตประจาวันตามวิถีไทยในสังคมปัจจุบัน
การบรรจุภั ณฑ์ หมายถึง ศาสตร์ และศิล ป์ที่ ใช้ ใ นการบรรจุสิ นค้า โดยใช้ การออกแบบประดิษ ฐ์
ด้วยมือ หรือเทคโนโลยี ที่มีความสวยงามเป็นหลักเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. เจตนารมณ์
เพื่อให้เกิ ดผลงานสิ่งประดิ ษฐ์ฯ ทางด้า นหัต ถศิล ป์ ต้ องเป็นกระบวนการทางความคิด สร้างสรรค์
ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับชุมชนโดยนาเอาภู มิปัญญา วัสดุ ในท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไ ทย
มาประยุกต์วัสดุอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย แสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยพร้อมบรรจุภัณฑ์
เพื่ อ น าไปสู่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ง านหั ต ถศิ ล ป์ ไ ทยและเกิ ด ประโยชน์ ใ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
ในเชิงพาณิชย์
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทย
3.2 เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานหัตถศิลป์ของไทย
3.3 เพื่อพัฒนากระบวนการทางความคิด สร้างสรรค์ และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะ
ในการประดิษฐ์งานหัตถศิลป์เชิงพาณิชย์ก้าวสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.4 เพื่อนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาการออกแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน
3.5 เพื่อเพิ่มมูลค่าของสิ่งประดิษฐ์หัตถศิลป์ที่สามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรมต่อไป
3.6 เพื่อสนับสนุนการนาไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
4. ข้อกาหนดทั่วไป
4.1 เป็นผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์ด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร
บางส่วนในการประดิษฐ์ โดยถือความงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์ แ ละต้อ งไม่เ คยผ่า นการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ มาก่อน หรือนาผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่ งเข้า
ประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท
/4.2 ต้องเป็นงาน...
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4.2 ต้องเป็นงานหัตถศิลป์ตามคาจากัดความ
4.3 ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4.4 ต้องใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเหมาะสมกับสิ่งประดิษฐ์ มีจาหน่ายในท้องตลาดทั่วไป
4.5 บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.6 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน ที่สามารถสาธิตกระบวนการผลิต
และทดลองการใช้ ง านได้ จ ริ ง ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ หรื อ มี ห ลั ก ฐานแสดงกระบวนการผลิ ต การสาธิ ต
และใช้งานได้จริง
4.7 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 5 จากสถานศึกษาเดียวกัน ต้องไม่ซ้า
กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอื่น ๆ อาทิเช่น ชื่อ รูปร่าง คุณลักษณะและกระบวนการ
ทางาน ฯลฯ
4.8 เอกสารการวิจัยเป็นไปตามสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษากาหนด
4.9 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี และแสดงหลั ก ฐานการเป็ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษาจานวนไม่เกิน 5 คน
4.10 ต้องมีการลงทะเบียนผลงานในฐานข้อมูลออนไลน์
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดทั่วไปของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ ทุกประการ จึงจะเข้าร่วมการประกวดได้
5.2 ผลง านสิ่ ง ปร ะ ดิ ษ ฐ์ ฯ ที่ ส่ ง เข้ า ปร ะก ว ดจะ ต้ อ ง ลง ทะ เบี ย น ใน ฐาน ข้ อ มู ล อ อ นไ ลน์
(http://thaiinvention.net) และติดตั้งผลงานตามวันและเวลาที่กาหนดหากไม่ลงทะเบียนและติดตั้งตามวัน
และเวลาที่กาหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแต่อนุญาตให้จัดแสดงผลงานได้
5.3 การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวดสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เท่านั้น และต้องแจ้งล่วงหน้า ก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนการ
ประกวดในระดับภาคและระดับชาติ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า มีการลอกเลียนแบบ
หรือ ส่งประกวดมากกว่า 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวด
5.5 ผลงานสิ่ง ประดิษฐ์ฯ ที่ส่ง ประกวดและได้ รับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลัง ว่ า
มีการลอกเลียนผลงานหรือส่งประกวดมากกว่า 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลาดับรางวัลถัดไป
ขึ้นมาแทน
5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาด แล้วนามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อย
เพื่อส่งเข้าประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
5.7 กรณีที่เ ป็นการนาสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่ายมาพัฒนาต่อยอด ต้องสามารถแสดงให้เห็น
ว่ า ได้ มี ก ารพั ฒ นาให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงขึ้ น กว่ า เดิ ม โดยไม่ ล อกเลี ย นแบบและไม่ ล ะเมิ ด อนุ สิ ท ธิ บั ต ร
หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น
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5.8 กรณีเกิดปัญหาในการดาเนินการให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเป็นผู้ชี้ขาด
5.9 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เคยเข้าร่วมการประกวดระดับชาติ ไม่อนุญาตให้นาผลงานเข้าประกวดอีก
หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังว่า เคยมีการนาผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด จะถูกตัดสิทธิ์ในการ
ประกวดทันที
6. เอกสารประกอบการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย
6.1 เอกสารน าเสนอผลงาน ในการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ ต้ อ งอยู่ ในเล่ ม เดี ย วกั น
โดยจานวน 2 เล่ม จัดเรียงตามลาดับ ดังนี้
6.1.1 แบบเสนอโครงการวิ จัยสิ่งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่ น ใหม่ “สุดยอดนวั ตกรรมอาชี วศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 ปีพุทธศักราช 2561 – 2562 (แบบ ว-สอศ-2)
ไม่มีจุดแก้ในแบบด้วย
6.1.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ตัดข้อ 16 ภาคผนวก ในส่วนของ (แบบ ว-สอศ-2)
6.1.3 ภาคผนวก
1) คู่มือการใช้งาน
2) แบบรับรองการนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง ประจาปีการศึกษา 2561
3) แบบนาเสนอคุณลักษณะ
4 ) แผนธุรกิจ
5 ) เอกสาร ความร่วมมือในการจาหน่าย หรือเอกสารการจาหน่าย (ถ้ามี)
6.1.4 แผ่น CD หรือ DVD ที่มีข้อมูลทั้งหมด ในรูปแบบ ไฟล์นามสกุล .doc และ .pdf ติดอยู่
บริเวณปกด้านใน
7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย
7.1 รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK
7.2 ขนาดตัวอักษร แบบปกติ ขนาด 16 point และหัวข้อ ขนาด 18 point
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8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์
ระดับคะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
1. เอกสารประกอบการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 15 คะแนน)
1.1 แบบนาเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ-2) (2 คะแนน)
ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด
2
1.5
1
0
1.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (10 คะแนน)
1.2.1 การเขียนบทนา (2 คะแนน)
2
1.5
1
0
1.2.2 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 คะแนน)
2
1.5
1
0
1.2.3 วิธีดาเนินการวิจัย (2 คะแนน)
2
1.5
1
0
1.2.4 ผลการวิจัย (2 คะแนน)
2
1.5
1
0
1.2.5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (2 คะแนน)
2
1.5
1
0
1.3 คู่มือประกอบการใช้งาน (ภาษาไทย และอังกฤษ) และแบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (1 คะแนน)
ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด
1
0.5
0
0
1.4 แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (1 คะแนน)
ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด
1
0.5
0
0
1.5 CD/DVD บันทึกข้อมูลตามข้อกาหนด (1 คะแนน)
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
1
0.5
0
0
2. ข้อกาหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 50 คะแนน)
2.1 ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ (10 คะแนน)
10
8
6
4
2.2 ความคิดสร้างสรรค์ (7 คะแนน)
7
5
3
1
2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน)
5
4
3
1
2.4 การเลือกใช้วัสดุ (7 คะแนน)
7
5
3
1
2.5 ความสวยงามประณีตของผลิตภัณฑ์ (8 คะแนน)
8
6
4
2
2.6 คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (8 คะแนน)
8
6
4
2
2.7 ประโยชน์การใช้งาน (5 คะแนน)
5
4
3
1
3. การนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นภาษาไทยและอังกฤษ (รวม 10 คะแนน)
3.1 ความพร้อมในการนาเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย/
4
3
2
1
ภาษาอังกฤษ (4 คะแนน)
3.2 (1.5คะแนน)
บุคลิกภาพของผู้นาเสนอผลงานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
3
2.5
2
1.5
(3 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่ง ประดิษฐ์ฯ

3.3 ความชัดเจนในการนาเสนอผลงานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
(3 คะแนน)

3

2.5

2

1.5

/4. บรรจุภัณฑ์…

ข้อกาหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์

จุดให้คะแนนผลงานสิ่ง ประดิษฐ์
4. บรรจุภัณฑ์ (รวม 10 คะแนน)
( 204.1คะแนน
การเลื)อกใช้วัสดุและความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน)
4.2 การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ มีรายละเอียด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ (5 คะแนน)
5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (รวม 15 คะแนน)
5.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะ (2 คะแนน)
5.2 แผนพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (3 คะแนน)
5.3 พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (10 คะแนน)
รวม

ดีมาก

5

ระดับคะแนน
ดี
พอใช้ ปรับปรุง

5

3

2

1

5

3

2

1

2
3
10

1.5
1
2
1
8
6
100 คะแนน

0
0
4

9. ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์
1. เอกสารประกอบการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 15 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจารณา
1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ
- ข้อมู ลและรายละเอีย ดที่ก าหนดไว้ ในแบบเสนอ
ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ
รายละเอียด ตามแบบ ว-สอศ-2
- มี ค ว ามสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น ทั้ ง ในด้ า น เนื้ อ หา
ดีมาก = (2)
(2 คะแนน)
ภาพประกอบมีความประณีรวม
ตถูกต้องของรูปแบบ
ในการพิมพ์ การจัดทาปก การจัดทารูปเล่ม
คะแนน
- เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็น100
เอกสารอ้
างอิงได้
- ข้อมู ลและรายละเอีย ดที่ก าหนดไว้ ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ
- มี ค ว ามสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น ทั้ ง ในด้ า น เนื้ อ หา
ดี = (1.5)
ภาพประกอบแต่ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ
- ในการพิมพ์ การจัดทาปก การจัดทารูปเล่ม
- เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
- ข้อมู ลและรายละเอีย ดที่ก าหนดไว้ ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทัรวม
้ง 26 ข้อ
- ไม่ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ
พอใช้ = (1)
- ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ
- ในการพิมพ์ การจัดทาปก การจัดทารูปเล่ม
ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
- แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ
ปรับปรุง = (0)
- ไม่ถูกต้องตามแบบที่กาหนด
/1.2 แบบรายงาน…

ข้อกาหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
1.2 แบบรายงานการวิจัย
(แบบ ว-สอศ-3) (10 คะแนน)
1.2.1 การเขียนบทนา (2 คะแนน)

ดีมาก = (2)
ดี = (1.5)
พอใช้ = (1)
ปรับปรุง = (0)
-

1.2.2 แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(2 คะแนน)

ดีมาก = (2)
ดี = (1.5)
พอใช้ = (1)
ปรับปรุง = (0)

1.2.3 วิธีดาเนินการวิจัย
(2 คะแนน)

ดีมาก = (2)
ดี = (1.5)

พอใช้ = (1)

ปรับปรุง = (0)
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ข้อพิจารณา
ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสภาพปัญหา
ครบถ้วนถูกต้อง
ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสภาพปัญหา
ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน
ความเป็นมา และความสาคัญ ของปัญ หา
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสภาพ
ปัญ หา ไม่สอดคล้องกัน
ไม่มีความเป็นมา และความสาคัญ ของปัญ หา
วัตถุประสงค์ และสภาพปัญ หา
มีการนาองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาประยุกต์ใช้ มีการนาแนวคิด หรือ งานวิจัยอื่น ๆ
มาสนับสนุนการวิจัยถูกต้องครบถ้วน
มีการนาองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาประยุกต์ใช้ มีการนาแนวคิด หรือ งานวิจัยอื่น ๆ
มาสนับสนุนการวิจัยถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน
มีการนาองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาประยุกต์ใช้ มีการนาแนวคิด หรือ งานวิจัยอื่น ๆ
มาสนับสนุนการวิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
ไม่มีการนาองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาประยุกต์ใช้ ไม่มีการนาแนวคิด หรือ งานวิจัยอื่น ๆ
มาสนับสนุนการวิจัย
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการที่ใช้
ตอบปัญหาการวิจัยถูกต้องครบถ้วน
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการที่ใช้
ตอบปัญหาการวิจัยถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการที่ใช้
ตอบปัญหาการวิจัยถูกต้องครบถ้วน
แต่มีข้อผิดพลาดมาก
ไม่มีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการที่ใช้
ตอบปัญหาการวิจัยไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
/1.2.4 ผลการวิจัย…

ข้อกาหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
1.2.4 ผลการวิจัย (2 คะแนน)

ดีมาก = (2)
ดี = (1.5)
พอใช้ = (1)
ปรับปรุง= (0)

1.2.5 สรุป อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ
(2 คะแนน)

ดีมาก = (2)
ดี = (1.5)
พอใช้ = (1)
ปรับปรุง = (0)

1.3 คู่มือประกอบการใช้งาน (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) ความชัดเจน
ถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด
(1 คะแนน)

ดีมาก = (1)
ดี = (0.5)

พอใช้ = (0)

ปรับปรุง = (0)
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ข้อพิจารณา
การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย และมีวิธีการนาเสนอผลการวิจัยถูกต้อง
และครบถ้วนตามระเบียบวิธีการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัยบางข้อ และมีวิธีการนาเสนอผลการวิจัย
ตามระเบียบวิธีการวิจัย มีข้อผิดพลาดน้อย
การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัยบางข้อ และมีวิธีการนาเสนอผลการวิจัย
ตามระเบียบวิธีการวิจัย มีข้อผิดพลาดมาก
การวิเคราะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย และไม่มีวิธีการนาเสนอผลการวิจัย
ตามระเบียบวิธีการวิจัย
มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยตรงประเด็น
และมีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
หรือ การพัฒนาต่อยอดถูกต้องครบถ้วน
มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยตรงประเด็น
และมีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
หรือ การพัฒนาต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย
มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยตรงประเด็น
และมีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
หรือ การพัฒนาต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลาดมาก
ไม่มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและ
ไม่ตรงประเด็น ไม่มีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
ประโยชน์ หรือ การพัฒนาต่อยอด
มีร ายละ เอีย ดด้า น คุ ณ ลั ก ษ ณะ ก าร ใช้ง า น
ข้อควรระวัง การบารุง รักษา และที่อยู่ของผู้ผลิต
ที่สามารถติดต่อได้ ถูกต้องครบถ้วน
มีร ายละ เอีย ดด้า น คุ ณ ลั ก ษ ณะ ก าร ใช้ง า น
ข้อควรระวัง การบ ารุง รัก ษาและที่อ ยู่ ข องผู้ผ ลิต
ที่สามารถติดต่อได้ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย
มีร ายละ เอีย ดด้า น คุ ณ ลั ก ษ ณะ ก าร ใช้ง า น
ข้อ ควรระวัง การบ ารุง รัก ษาและที่ อยู่ข องผู้ ผลิ ต
ท ี่ส ามารถต ิด ต ่อ ได ้ถ ูก ต ้อ งแต ่ม ีข ้อ ผ ิด พลาด
ค่อนข้างมาก
ไม่ม ีร ายละเอีย ดด้า นคุณ ลัก ษณะการใช้ง าน
ข้อ ควรระวัง การบ ารุง รัก ษาและที่อ ยู่ข องผู้ผลิต
ที่สามารถติดต่อได้ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
/1.4 แบบคุณลักษณะ…

ข้อกาหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
1.4 แบบคุณลักษณะ
ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (1 คะแนน) ดีมาก = (1)
ดี = (0.5) -

1.5 CD/DVD บันทึกข้อมูล
ตามข้อกาหนดในข้อ 4.8
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
(1 คะแนน)

พอใช้ = (0) ปรับปรุง = (0)ดีมาก = (1)
ดี = (0.5)
พอใช้ = (0)
ปรับปรุง = (0)
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ข้อพิจารณา
ข้อ มู ลและรายละเอี ย ดมี ค วามสมบู รณ์ ค รบถ้ ว น
ตามแบบคุณลักษณะฯ เหมาะสมที่จะเก็บไว้
เป็นเอกสารอ้างอิงได้
ข้อมูลและรายละเอียดมีความสมบูรณ์
ตามแบบคุณลักษณะฯ แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน
เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
ข้อมูลและรายละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
ตามแบบคุณลักษณะฯ มีข้อบกพร่องมาก
ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
ข้อมูลและรายละเอียดไม่มีความถูกต้อง
ตามแบบคุณลักษณะฯ ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้
เป็นเอกสารอ้างอิงได้
มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ส่วน
มีข้อมูลครบถ้วนเพียง 3 ส่วน
ไม่มีข้อมูล
ไม่ส่ง CD/DVD บันทึกข้อมูล

2. ข้อกาหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 50 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจารณา
2.1 ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่
ดีมาก = (10)
(10 คะแนน)
มีความทันสมัย อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาขึ้นจากของเดิม
ดี = (8)
มีความทันสมัย อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
พอใช้ = (6) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นมาใหม่
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์
ปรับปรุง = (4) หรือพัฒนาขึ้นใหม่ และไม่มีการอนุรักษ์
และสืบสานภูมิปัญญา

/2.2 ความคิดสร้างสรรค์…

ข้อกาหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
2.2 ความคิดสร้างสรรค์ (7 คะแนน)
ดีมาก = (7)

ดี = (5)
พอใช้ = (3)
ปรับปรุง = (1)
2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน)

ดีมาก = (5) ดี = (4)
พอใช้ = (3) ปรับปรุง = (1)

2.4 การเลือกใช้วัสดุ (7 คะแนน)

ดีมาก = (7)
ดี = (5)
พอใช้ = (3)
ปรับปรุง = (1)
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ข้อพิจารณา
ผลิตภัณฑ์ เกิดจากองค์ความรู้ใหม่
ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ มีอธิบายขั้นตอน
ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์
มีหลักฐานร่องรอยชัดเจนในการพัฒนา
ทั้งผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เกิ ด จากคว ามคิ ด สร้ า งสรร ค์
มีอธิบายขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ มีหลักฐานร่องรอยบางส่วน
ผลิตภัณฑ์ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์
มีการพัฒนาเฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์
แต่ไม่มีหลักฐานร่องรอย
ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีการพัฒนา
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
2. มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์
4. สะดวกต่อการนาไปใช้ ครบ 4 ประการ
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯ
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
2. มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์
4. สะดวกต่อการนาไปใช้ เพียง 3 ประการ
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯ
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
2. มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์
4. สะดวกต่อการนาไปใช้ เพียง 2 ประการ
ไม่ มี เ ทคนิ ค การออกแบบ และการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์
1. ใช้วัสดุเหมาะสม 2. ประหยัด 3. ปลอดภัย
กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 3 ด้าน
1. ใช้วัสดุเหมาะสม 2. ประหยัด 3. ปลอดภัย
กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้าน
1. ใช้วัสดุเหมาะสม 2. ประหยัด 3. ปลอดภัย
กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้าน
ใช้วัสดุไม่เหมาะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย
/2.5 ความสวยงาม...

ข้อกาหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
2.5 ความสวยงาม และความประณีต
ของผลิตภัณฑ์ (8 คะแนน)
ดีมาก = (8)

ดี = (6)
พอใช้ = (4)
ปรับปรุง = (2)
2.6 คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (8 คะแนน)
ดีมาก = (8)

ดี = (6)
พอใช้ = (4)
พอใช้ = (2)
2.7 ประโยชน์การใช้งาน (5 คะแนน)
ดีมาก = (5)

ดี = (4)
พอใช้ = (3)
ปรับปรุง = (1)

10

ข้อพิจารณา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามตามหลักองค์ประกอบ
ศิลป์
1. ขนาด รูปร่าง-รูปทรง สีสันดึงดูดความสนใจ
2. ความกลมกลืน สมดุล
3. มีเอกภาพ
4. ความประณีต ละเอียดของผลงาน
5. ความสมบูรณ์ของผลงาน ครบถ้วน
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามตามหลักองค์ประกอบ
ศิลป์ อย่างน้อย 4 ประการ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามตามหลักองค์ประกอบ
ศิลป์ อย่างน้อย 3 ประการ
เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ส ว ย ง า ม ต า ม ห ลั ก
องค์ประกอบศิลป์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า
1. ผลงานมีคุณค่าตามหลักองค์ประกอบศิลป์
(Composition)
2. เนื้อหาแสดงออกเอกลักษณ์ของชุมชน
3. มีความทันสมัย
4. วัสดุที่ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า อย่างน้อย 3 ประการ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า อย่างน้อย 2 ประการ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า อย่างน้อย 1 ประการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็น
ถึงประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง ตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ และมีหลักฐานการ
นาไปใช้งานได้จริง ได้แก่ เอกสารรับรอง
และภาพประกอบ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เ ห็น
ถึงประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็น
ถึงประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง
แต่ไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็น
ถึงประโยชน์ต่อการใช้งานได้เล็กน้อย
/3. การนาเสนอผลงาน...

ข้อกาหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์
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3. การนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นภาษาไทย และอังกฤษ (รวม 10 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจารณา
3.1 ความพร้อมในการนาเสนอ
มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงานใช้วัสดุ
ผลงานและการสาธิตภาษาไทย/
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิต ตลอดจน
ดีมาก = (4)
ภาษาอังกฤษ (4 คะแนน)
เอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วนและ
เหมาะสม
มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงานใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิต ตลอดจน
ดี = (3)
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน
แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน
มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงานใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิต ตลอดจน
พอใช้ = (2)
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน
แต่มีข้อบกพร่องมาก
ปรับปรุง = (1)- ไม่มีความพร้อมในการนาเสนอผลงาน
3.2 บุคลิกภาพของผู้นาเสนอผลงาน
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ดีมาก = (3)
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ของผู้นาเสนอ เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน
(3 คะแนน)
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ดี = (2.5)
ของผู้นาเสนอ เหมาะสม 2 ด้าน
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
พอใช้ = (2)
ของผู้นาเสนอ เหมาะสม 1 ด้าน
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ปรับปรุง = (1) ของผู้นาเสนอ ไม่เหมาะสม
อธิบายประกอบการสาธิต การทาผลงาน
3.3 ความชัดเจนในการนาเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจน ในด้าน
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
แนวความคิดการประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ใช้สอย
ดีมาก = (3)
(3 คะแนน)

ด้านคุณภาพ และขั้นตอนการทาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง ทั้ง 4 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต การทาผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจน ในด้าน
แนวความคิดการประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ใช้สอย
ดี = (2.5)
ด้านคุณภาพ และขั้นตอนการทาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง ทั้ง 3 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต การทาผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจน ในด้าน
แนวความคิดการประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ใช้สอย
พอใช้ = (2)
ด้านคุณภาพและขั้นตอนการทาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง ทั้ง 2 ด้าน
- ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิตการท าผลงาน
ปรับปรุง = (1) สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้
/4. บรรจุภัณฑ์...

ข้อกาหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์

4. บรรจุภัณฑ์ (รวม 10 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
4.1 การเลือกใช้วัสดุ และความเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน)
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ข้อพิจารณา
ดีมาก = (5)

ดี = (3)
พอใช้ = (2)
ปรับปรุง = (1)
4.2 นาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การออกแบบ มีรายละเอียดข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
(5 คะแนน)
ดีมาก = (5)

ดี = (3)

พอใช้ = (2)

ปรับปรุง = (1)

1. การใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
หรือ นาวัสดุอื่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
2. ราคาประหยัด เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
3. ปลอดภัยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
4. มีอายุการใช้งาน ครบถ้วน
การเลือกใช้วัสดุและความเหมาะสม กับผลิตภัณฑ์
อย่างน้อย 3 ด้าน
การเลือกใช้วัสดุและความเหมาะสม กับผลิตภัณฑ์
อย่างน้อย 2 ด้าน
การเลือกใช้วัสดุและความเหมาะสม กับผลิตภัณฑ์
อย่างน้อย 1 ด้าน
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. มีการออกแบบร่างก่อนผลิต
2. ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการออกแบบ
ทั้ ง หมดและมี ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์
และบรรจุภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์
2. ที่มาและเรื่องราวของผลิตภัณฑ์
3. ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิตที่ติดต่อได้
4. ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต
5. ขนาด น้าหนัก ปริมาตรสุทธิ
6. ข้อกาหนดใช้งานและเครื่ องหมายในการ
ขนส่ง ครบถ้วน
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. มีการออกแบบร่างก่อนผลิต
2. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการออกแบบทั้งหมด
และมีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
เพียง 4 ด้าน
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. มีการออกแบบร่างก่อนผลิต
2. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการออกแบบทั้งหมด
และมีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เพียง 2 ด้าน
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. มีการออกแบบร่างก่อนผลิต
2. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการออกแบบทั้งหมด
และมีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เพียง 1 ด้าน

/5. การใช้ประโยชน์...

ข้อกาหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์

5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (รวม 15 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้
และทักษะ
ดีมาก = (2)
(2 คะแนน)
ดี = (1.5)
พอใช้ = (1)
ปรับปรุง = (0)
5.2 แผนพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
(3 คะแนน)

ดีมาก = (3)

ดี = (2)
พอใช้ = (1)
ปรับปรุง = (0)
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะปฏิบัติงาน
หัตถศิลป์ตามหลักวิชาการ และขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และเหมาะสม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะปฏิบัติงาน
หัตถศิลป์ตามหลักวิชาการ และขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง แต่ไม่เหมาะสม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะปฏิบัติงาน
หัตถศิลป์ตามหลักวิชาการ และขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ถูกต้องบางส่วน แต่ไม่เหมาะสม
ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะปฏิบัติงาน
หัตถศิลป์ตามหลักวิชาการ และขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
มีแผนธุรกิจองค์ประกอบแผนธุรกิจ
1. บทสรุปผู้บริหาร
2. ประวัติย่อกิจการ
3. การวิเคราะห์สถานการณ์
4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ
5. แผนการตลาด
6. แผนการจัดการกาลังคน
7. แผนการผลิต
8. แผนการเงิน
9. แผนดาเนินงาน
10. แผนฉุกเฉิน
ครบถ้วน
มีแผนธุรกิจ ครบ 8 ด้าน
มีแผนธุรกิจ ครบ 5 ด้าน
มีแผนธุรกิจ น้อยกว่า 5 ด้าน

/5.3 พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์...

ข้อกาหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.3 พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (10 คะแนน)
ดีมาก = (10)

ดี = (8)

พอใช้ = (6)

ปรับปรุง= (4)
-
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สามารถแสดงหลักฐานและยกตัวอย่าง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่จะนาไปพัฒนาต่อยอด
และพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์
ในระดับประเทศ (เอกสาร ภาพถ่าย ใบสั่ง ซื้อ
ใบเสร็จ เอกสารความร่ วมมื อในการจ าหน่ าย
หรือเอกสารการจาหน่าย)
สามารถแสดงหลักฐานและยกตัวอย่าง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่จะนาไปพัฒนาต่อยอด
และพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์
ระดับ ภาค (เอกสาร ภาพถ่า ย ใบสั ่ง ซื ้อ
ใบเสร็จ เอกสารความร่ วมมื อในการจ าหน่ าย
หรือเอกสารการจาหน่าย)
สามารถแสดงหลักฐานและยกตัวอย่าง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่จะนาไปพัฒนาต่อยอด
และพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์
ระดับ จัง หวัด (เอกสาร ภาพถ่า ย ใบสั ่ง ซื ้อ
ใบเสร็จ เอกสารความร่ วมมื อในการจ าหน่ าย
หรือเอกสารการจาหน่าย)
สามารถแสดงหลักฐานและยกตัวอย่าง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่จะนาไปพัฒนาต่อยอด
และพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์
ระดับชุมชน ท้องถิ่น (เอกสาร ภาพถ่าย
ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จ เอกสารความร่วมมือ
ในการจาหน่าย หรือเอกสารการจาหน่าย)

หมายเหตุ : หากคะแนนรวมของผลงานมี คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจากจุดให้คะแนนด้านคุณค่า ว่ามีผล
คะแนนต่างกันหรือไม่ โดยพิจารณาตามลาดับจุดให้คะแนนที่มากไปหาน้อย

(นายสุรพล โชติธรรมโม)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ประธานคณะกรรมการจัดทาข้อกาหนด กติกา
และเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินให้คะแนน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์

(นายชัยมงคล เสนาสุ)
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ประธานคณะกรรมการอานวยการจัดทาข้อกาหนด กติกา
และเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินให้คะแนน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561

