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ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิง่ ประดิษฐของคนรุน ใหม ประจําปการศึกษา 2561
……………………………………………………………………………………………..……..

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย
1. คําจํากัดความ
เปนเครื่องมือหรืออุปกรณในดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น หรือชวยปองกัน
บรรเทา และฟ น ฟู ความเสี ย หายที่ เ กิ ดขึ้น ตอชีวิต ทรั พย สิ น อัน เกิดจากภัย ธรรมชาติห รือภัย จากฝมือมนุษ ย
ที่สงผลตอบุคคล สาธารณชน หรือสภาพแวดลอม โดยตามรายละเอียดดังนี้
พระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “เครื่องมือแพทย” หมายความวา
1. เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล วัตถุที่ใชใสเขาไปในรางกายมนุษยหรือสัตว น้ํายาที่ใชตรวจในหอง
ปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ ซอฟตแวรหรือวัตถุอื่นใด ที่ผูผลิตมุงหมายเฉพาะสําหรับใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
ไมวาจะใชโดยลําพัง ใชรวมกันหรือใช ประกอบกับสิ่งอื่นใด
1.1. ประกอบโรคศิ ลปะ ประกอบวิชาชี พเวชกรรม ประกอบวิ ชาชี พการพยาบาลและการผดุ งครรภ
ประกอบวิ ชาชี พทัน ตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ประกอบวิชาชีพกายภาพบํ าบัด และประกอบ
วิ ช าชี พ การสั ต วแพทย ต ามกฎหมาย ว า ด ว ยการนั้น หรือ ประกอบวิช าชีพ ทางการแพทย และสาธารณสุข อื่ น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
1.2 วินิจฉัย ปองกัน ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษยหรือสัตว
1.3 วินิจฉัย ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษยหรือสัตว
1.4 ตรวจสอบ ทดแทน แกไข ดัดแปลง พยุง ค้ํา หรือจุนดานกายวิภาคหรือกระบวนการทางสรีระ
ของรางกายมนุษยหรือสัตว
1.5 ประคับประคองหรือชวยชีวิตมนุษยหรือสัตว
1.6 คุมกําเนิด หรือชวยการเจริญพันธุของมนุษยหรือสัตว
1.7 ชวยเหลือหรือชวยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการของมนุษยหรือสัตว
1.8 ใหขอมูลจากการตรวจสิ่งสงตรวจจากรางกายมนุษยหรือสัตว เพื่อวัตถุประสงคทางการแพทย
หรือการวินิจฉัย
1.9 ทําลายหรือฆาเชื้อสําหรับเครื่องมือแพทย
2. อุปกรณ หรือสวนประกอบของเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล ผลิตภัณฑ หรือวัตถุตาม (1)
3. เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล ผลิตภัณฑ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวาเปนเครื่องมือแพทย
“สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภั ย ภั ยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว
โรคระบาดสั ต ว น้ํ า การระบาดของศั ตรู พืช ตลอดจนภัย อื่ น ๆ อั น มีผ ลกระทบต อสาธารณชน ไมวาเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความ
เสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรม
ดวย (ตาม มาตรา 4 พรบ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550)
/2. เจตนารมณ...
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2. เจตนารมณ
2.1 เพื่อสรางเครื่องมือหรืออุปกรณทางดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสงเสริมสุขภาพของประชาชนใหดียิ่งขึ้น
2.3 เพื่ อ เป น การช ว ยลดต น ทุ น การผลิ ต หรื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ ท างด า น
การแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย
2.4 เพื่อปองกัน บรรเทา ฟนฟู ชวยเหลือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายความเสียหาย
อันเกิดขึ้นตอชีวิต และทรัพยสิน ในการดํารงชีวิต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนองยุ ทธศาสตร นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
3.2 เพื่อสนับสนุนสงเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐของชาติ
3.3 เพื่อสนับสนุนสงเสริมการนําไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
3.4 เพื่อสนับสนุนสงเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ เขาสูระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3.5 เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการเรียนรู และทักษะในกระบวนการประดิษฐคิดคน พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี ทางดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย
3.6 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชประโยชนตอหนวยงาน ชุมชน หรือทองถิ่น
4. ขอกําหนดทั่วไป
4.1 เปนเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชทางการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย
4.2 เป น ผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ฯ ที่ คิ ด ค น ขึ้ น ใหม หรื อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให เ หมาะสมกั บ การใช ง าน
มีความปลอดภัย ที่ไมมีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกินเกณฑมาตรฐาน การใชงานตองมีผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ดูแลและควบคุมการใชงาน หรือมีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือได
4.3 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เกิดจากการบูรณาการ การเรียน การสอน ที่สามารถสาธิต หรือ ทดลอง
การใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค หรือ มีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือ ทดลองการใชงานใหเห็นไดอยางชัดเจน
4.4 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประกวดประเภทที่ 7 จากสถานศึกษาเดียวกัน ตองไมซ้ํากับ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทอื่น ๆ เชน ชื่อ รูปราง คุณลักษณะ และกระบวนการทํางาน ฯลฯ
4.5 มีเอกสารแบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2) แบบรายงานการ
วิจัย (แบบ ว-สอศ-3) คูมือประกอบการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ
ใบรั บ รองการนํ า ผลงานไปใช ง านจริ ง และการบั น ทึ ก ข อ มู ล เนื้ อ หาทั้ ง หมดลงแฟ ม ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(เปนไปตามที่สํานักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษากําหนด)
4.6 ผูสงผลงานเขาประกวดตองเปนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ,ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบ
หรือการศึกษาระบบทวิภาคีหรือทวิศึกษา และนักศึกษาระบบเทียบโอนความรูและประสบการณอาชีพที่มีรายวิชา
โครงงาน/โครงการ ซึ่ ง กํ า ลัง ศึ กษาอยู ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาภาครั ฐ
และภาคเอกชน จํานวนไมเกิน 10 คน และที่ปรึกษา จํานวนไมเกิน 5 คน
โดยยึดตามฐานขอมูลที่ลงทะเบียนออนไลนกอนวันประกวด ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ตามประกาศ
ของสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (ไมอนุญาตใหนักเรียน/นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสงผลงาน
เขารวมการประกวด)
/4.7 สิ่งประดิษฐ…
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4.7 สิ่งประดิษฐทุกชิ้นตองมีใบรับรองการนําไปใชงานจริง อยางใดอยางหนึ่ง เชน
4.7.1 บุคคลทั่วไปที่ทดลองใชงานเครื่องมือหรืออุปกรณทางการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย
ไมนอยกวา 3 คน และตองมีชื่อที่อยูของผูทดลองใชที่ชัดเจนและลงนามใหความเห็นรับรอง มีภาพถายที่สามารถ
เชื่อถือได
4.7.2 บริษัทหรือหนวยงานหรือชุมชนที่นําไปทดสอบ/ทดลองใช/ตรวจมาตรฐานความปลอดภัย/
จําหนายตองมีหนังสือรับรองและประทับตราประทับของหนวยงานนัน้ ฯ
5. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ
5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขาประกวดจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดทั่วไป ของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย จึงจะเขารวมการประกวดได
5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขาประกวดตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลนกอนวันประกาศ
ผลการประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เขารวมการประกวดไดรับงบประมาณ และการรับรองผลการประกวด โดยใหนํา
เอกสารแบบนําเสนอคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ในวันที่รายงานตัวกับคณะกรรมการ
5.3 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขาประกวด จะตองลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลาที่กําหนด
หากไม ล งทะเบี ย นและติ ดตั้ งตามวั น และเวลาที่กําหนด ไมอนุญ าตใหเขารว มการประกวดแตอนุญ าตใหจัด
แสดงผลงานได
5.4 การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขาประกวด สามารถเปลี่ยนแปลง
ไดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทานั้น และตองแจงลวงหนากอนการประกวดไมนอยกวา 7 วัน สวนการประกวด
ในระดับภาคและระดับชาติ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ
5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขาประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลีย นแบบ
หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเขาประกวด
5.6 ผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ฯ ที่ ส ง ประกวดและได รั บ รางวั ล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลั ง ว า
มีการลอกเลียนผลงาน หรือ สงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลําดับรางวัลถัดไป
ขึ้นมาแทน และตองไม เคยผา นการประกวดสิ่ งประดิ ษฐของคนรุนใหม ระดั บชาติ มากอน หรือนํ าผลงาน
สิ่งประดิษฐเดิมที่เคยไดรับรางวัลมาสงเขาประกวดใหมโดยเปลี่ยนประเภท
5.7 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่มีการซื้อขายในทองตลาด แลวนํามาปรับปรุง หรือดัดแปลงเพียงเล็กนอย
เพื่อสงเขาประกวดจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
5.8 กรณีที่เปนการนําสินคา หรือผลิตภัณฑที่มีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดงใหเห็นวา
ไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภ าพดีขึ้น กวาเดิ มอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตรของผูอื่น
5.9 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ จะตองเปนผลงานที่ผานการนําไปใชงานจริงหรือในสถานการณจําลองที่ไมได
อยูในรูปแบบของโมเดล
5.10 กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูชี้ขาด
5.11 กรณีคะแนนรวมของผลงานมีคะแนนเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนที่ 3 ดานขอกําหนด/
คุณสมบัติ ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ว ามี ผลคะแนนตางกัน หรื อไม หากคะแนนเทากัน อีก ใหพิจารณาคะแนน
ตามลําดับหัวขอการใหคะแนนตอไป
/6. เอกสารประกอบ…
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6. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัย
1. แบบนําเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2561 (แบบ ว-สอศ-2)
2. แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ไมเกิน 20 หนา ไมนับรวมปก) คํานํา สารบัญ กิตติกรรมประกาศ
และภาคผนวก
3. ภาคผนวก ประกอบดวยเอกสารดังหัวขอตอไปนี้
3.1 เอกสารการซื้อขาย สั่งทํา จางผลิต หรือเอกสารอื่น ๆ รูปแบบเอกสารตามที่ได (ถามี) ดําเนินการจริง
เชน สัญญาจาง ใบซื้อขายฯลฯ
3.2 เอกสารรับรองความปลอดภัยดานอาหารและยา หรือเอกสารรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (ถามี)
แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชงานจริง
3.3 แผนการตลาด (ถามี)
3.4 แผนธุรกิจ (ถามี)
3.5 แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ ตามแบบฟอรมที่กําหนดไฟล Word
3.6 คูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ถามี)
3.7 เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
4. ภาพประกอบอื่น ๆ
5. บันทึกขอมูล ตามขอ 1 - 4 ลงใน CD จํานวน 3 แผน โดยบันทึกเปนไฟล Word และ PDF โดยติดไว
ปกหลังเอกสารการนําเสนอ เลมละ 1 แผน สําหรับเอกสารในภาคผนวก ขอใดที่เปนเอกสารตนฉบับ ใหแสกน
เปนไฟลภาพ .jpg หรือ .PDF ลงใน CD ดวย
6. การรายงานตัวเขารวมการประกวดในทุกระดับ ใหดําเนินการ ดังนี้
- สงเอกสารการนําเสนอผลงาน ณ จุดลงทะเบียน ประกอบดวย
6.1 รูปเลมตามขอ 1 - 5 จํานวน 2 เลม
6.2 แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐที่พิมพออกจากระบบ Thaiinvention.net จํานวน 1 ฉบับ
6.3 CD ตามขอ 4 จํานวน 1 แผน
******* ทั้งนี้เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 สวน
เปนตามที่ สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษากําหนด *******
7. การพิมพแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัย
7.1 รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK
7.2 ขนาดตัวอักษร แบบปกติ ขนาด 16 point และหัวขอ ขนาด 18 point
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8. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย
ระดับคะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช ปรับปรุง
1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน)
1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ตามแบบ ว-สอศ-2 (4 คะแนน)
ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด
4
3
2
0
1.2 แบบรายงานการวิจัย ตามแบบ ว-สอศ-3 (8 คะแนน)
1.2.1 ความสมบูรณของเนื้อหา (4 คะแนน)
4
3
2
1
1.2.2 รูปแบบการวิจัยที่ถูกตอง (4 คะแนน)
4
3
2
1
1.3 คูมือประกอบการใชงาน แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ
บันทึกขอมูลลงในแผน CD/DVD
ครบถวนตามขอกําหนด (3 คะแนน)
3
2
1
0
- คูมือประกอบการใชงาน
- แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ
- บันทึกขอมูลลงในแผน CD/DVD
*****เปนตามที่สํานักจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษากําหนด*******
2. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 10 คะแนน)
2.1 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาไทย
5
4
3
2
และบุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน (5 คะแนน)
2.2 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ
5
4
3
2
และบุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน (5 คะแนน)
จุดใหคะแนนผลงานสิ่ง ประดิษฐฯ

3. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 50 คะแนน)
3.1 ประดิษฐหรือพัฒนาขึ้นใหม (15 คะแนน)
15
10
7
3.2 ประโยชนการใชงาน (12 คะแนน)
12
10
6
3.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (13 คะแนน)
13
10
6
3.4 การพัฒนาสูเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม (10 คะแนน)
10
8
6
4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ (รวม 25 คะแนน)
4.1 เทคนิคการออกแบบและระบบการทํางาน (10 คะแนน)
10
8
6
4.2 รูปแบบความเหมาะสม (5 คะแนน)
5
4
3
4.3 ความปลอดภัยและผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5
4
3
(5 คะแนน)
4.4 คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดุ (5 คะแนน)
5
4
3
รวม
100 คะแนน

5
4
4
4
4
2
2
2

/9. ขอพิจารณา…
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9. ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย
1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน)
จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ
ขอพิจารณา
1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ
ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบเสนอ
ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ทั้ง 26 ขอ
รายละเอียด ตามแบบ ว-สอศ-2
มีความสมบูรณครบถวน ทั้งในดานเนื้อหา
ดีมาก = (4)
(4 คะแนน)
ภาพประกอบมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ
ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม
เหมาะสมที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได
ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ทั้ง 26 ขอ
มีความสมบูรณครบถวน ทั้งในดานเนื้อหาภาพ
ดี = (3)
ประกอบแตไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ
ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม
เหมาะสมที่จะเก็บไว เปนเอกสารอางอิงได
ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ทั้ง 26 ขอไมครบถวน
ทั้งในดานเนื้อหา ภาพประกอบไมมีความประณีต
พอใช = (2)
ถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก
การจัดทํารูปเลมไมเหมาะสมที่จะเก็บไวเปน
เอกสารอางอิงได
ไมนําสงแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ
ปรับปรุง = (0)
และคูมือประกอบการใชงาน
1.2 แบบรายงานการวิจัย
เนื้อหางานวิจัย ทั้ง 5 บท (แบบ ว-สอศ-3)
ดีมาก = (4) มีความสมบูรณครบถวนตามหลักวิชาการ
ตามแบบ ว-สอศ-3
(8 คะแนน)
เหมาะสมที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได
เนื้อหางานวิจัย ทั้ง 5 บท (แบบ ว-สอศ-3)
1.2.1 ความสมบูรณของเนื้อหา
มีความสมบูรณครบถวนตามหลักวิชาการ
ดี = (3)
(4 คะแนน)
แตมีขอบกพรองบางสวนเหมาะสมที่จะเก็บไว
เปนเอกสารอางอิงได
เนื้อหางานวิจัย ทั้ง 5 บท (แบบ ว-สอศ-3)
พอใช = (2) มีขอบกพรองมากไมเหมาะสมที่จะเก็บไว
เปนเอกสารอางอิงได
เนื้อหางานวิจัย ทั้ง 5 บท (แบบ ว-สอศ-3)
ปรับปรุง = (1) ไมมีความถูกตองไมเหมาะสมที่จะเก็บไว
เปนเอกสารอางอิงได
/1.2.2 รูปแบบการวิจัย…
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จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ
1.2.2 รูปแบบการวิจัยที่ถูกตอง
(4 คะแนน)

1.3 คูมือประกอบการใชงานฯ/
ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/
รายละเอียด บันทึกขอมูลลงในแผน
CD/DVD (3 คะแนน)

ขอพิจารณา
รูปแบบเอกสารงานวิจัย ทั้ง 5 บท
(แบบ ว-สอศ-3) มีความสมบูรณครบถวน
ดีมาก = (4) และประณีตถูกตองในการพิมพการจัดทําปก
และรูปเลมเอกสาร เหมาะสมที่จะเก็บไว
เปนเอกสารอางอิงได
รูปแบบเอกสารงานวิจัย ทั้ง 5 บท
(แบบ ว-สอศ-3) มีความสมบูรณครบถวน
ดี = (3)
และประณี ต ถู ก ต อ งในการพิ ม พ การจั ด ทํ า ปก
และรูปเลมเอกสารมีขอบกพรองบางสวน
เหมาะสมที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได
รูปแบบเอกสารงานวิจัยทั้ง 5 บท
พอใช = (2) (แบบ ว-สอศ-3) มีขอบกพรองมากไมเหมาะสม
ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได
รูปแบบเอกสารงานวิจัยทั้ง 5 บท
ปรับปรุง = (1) (แบบ ว-สอศ-3) ไมมีความถูกตองไมเหมาะสม
ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได
มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดตั้ง
การใชงาน ขอควรระวังการบํารุงรักษา
ดีมาก = (3) ที่อยูของผูผลิตที่สามารถติดตอไดถูกตอง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถูกตองครบถวน
บันทึกขอมูลลงในแผน มีขอมูลครบถวน 5 สวน
มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดตั้ง
การใชงาน ขอควรระวั งการบํารุงรักษาที่อยู
ของผูผลิตที่สามารถติดตอไดถูกตอง ทั้งภาษาไทย
ดี = (2)
และภาษาอังกฤษ แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย
บันทึกขอมูลลงในแผน มีขอมูลครบถวน 4 สวน
มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดตั้ง การใช
งานขอควรระวังการบํารุงรักษา ที่อยูของผูผลิต
พอใช = (1) ที่สามารถติดตอไดถูกตอง ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษแตมีขอผิดพลาดคอนขางมาก
บันทึกขอมูลลงในแผน มีขอมูลครบถวน 3 สวน
ไมมีรายละเอียดดานคุณลักษณะ
การติดตั้ง การใชงาน ขอควรระวังการบํารุงรักษา
และที่อยูของผูผลิตที่สามารถติดตอไดถูกตอง
ปรับปรุง = (0)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไมถูกตองไมครบถวน บันทึกขอมูลลงในแผน
มีขอมูลครบถวนนอยกวา 3 สวน
/2. การนําเสนอ…
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2. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 10 คะแนน)
จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ
2.1 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน
ภาษาไทยและบุคลิกภาพของผูนําเสนอ
ผลงาน (5 คะแนน)

ขอพิจารณา
- มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต
ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร ผ ลงาน
อยางครบถวนและเหมาะสม
- การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท
ของผูนําเสนอ เหมาะสมทั้ง 3 ดาน
ดีมาก = (5)
- อธิ บายประกอบการสาธิ ต หรื อ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจ
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ
- ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ
ไดถูกตองทั้ง 4 ดาน
- มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต
ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน
แตมีขอบกพรองบางสวน
- การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน
ดี = (4)
- อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง ผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพื่อใหเกิดความเขาใจ และเห็นจริง
ในดานแนวความคิดการประดิษฐ
- ดานประโยชนใชสอยดานประสิทธิภาพและวิธีการ
ทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯไดถูกตอง 3 ดาน
- มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน ภาษาไทย
แตมีขอบกพรองมาก
- การแตงกาย การใชคาํ พูด กิริยา มารยาท
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน
พอใช = (3)
- อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง ผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพื่อใหเกิดความเขาใจ และเห็นจริงใน
ดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชนใชสอย
- ดานประสิทธิภาพและวิธีการทํางานของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตอง 2 ดาน
- ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน
- การแตงกาย การใชคาํ พูด กิริยา มารยาท
ปรับปรุง = (2)
ของผูนําเสนอไมเหมาะสม
- ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได
/2.2 ความชัดเจน…
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จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ
2.2 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน
ภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพของ
ผูนําเสนอผลงาน (5 คะแนน)

ขอพิจารณา
- มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต
ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน
อยางครบถวนและเหมาะสม
- การแตงกาย การใชคาํ พูด กิริยา มารยาท
ของผูนําเสนอ เหมาะสมทั้ง 3 ดาน
ดีมาก = (5)
- อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง ผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง
ในดานแนวความคิดการประดิษฐ
- ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ
ไดถูกตองทั้ง 4 ดาน
- มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน
แตมีขอบกพรองบางสวน
- การแตงกาย การใชคาํ พูด กิริยา มารยาท
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน
ดี = (4)
- อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพื่อใหเกิดความเขาใจ และเห็นจริง
ในดานแนวความคิดการประดิษฐ
- ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ
ไดถูกตอง 3 ดาน
- มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน
ภาษาอังกฤษ แตมีขอบกพรองมาก
- การแตงกาย การใชคาํ พูด กิริยา มารยาท
พอใช = (3) ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน
- อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐฯเพื่อใหเกิดความเขาใจ และเห็นจริง
ในดานแนวความคิดการประดิษฐ
- ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ
ไดถูกตอง 2 ดาน
- ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน
- การแตงกาย การใชคาํ พูด กิริยา มารยาท
ปรับปรุง = (2)
ของผูนําเสนอไมเหมาะสม
- ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได
/3. ขอกําหนด…
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3. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานส่งิ ประดิษฐฯ (รวม 50 คะแนน)
จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ
ขอพิจารณา
3.1 ประดิษฐคิดคนขึ้นใหมหรือพัฒนา
ดีมาก = (15) ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่คิดคนขึ้นใหม
ขึ้นใหม (15 คะแนน)
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม
ดี = (10)
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม
พอใช = (7)
บางสวน
ปรับปรุง = (5) ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่ไมไดปรับปรุงขึ้นใหม
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลที่แสดงใหเห็นถึง
3.2 ประโยชนการใชงาน
ประโยชนตอการใชงานไดจริง ตามวัตถุประสงค
(12 คะแนน)
ดีมาก = (12)
ทุกประการ และมีหลักฐาน ไดแก เอกสาร
รับรอง และภาพประกอบ ฯลฯ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลที่แสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริง ไมครบถวนตาม
ดี = (10)
วัตถุประสงค และมีหลักฐาน ไดแก เอกสาร
รับรอง และภาพประกอบ ฯลฯ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลที่แสดงใหเห็นถึง
พอใช = (6) ประโยชนตอการใชงานไดจริง ไมครบถวนตาม
วัตถุประสงค ไมมีหลักฐาน
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไมมีขอมูลที่แสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริง ไมครบถวน
ปรับปรุง = (4)
ตามวัตถุประสงคมาก ไมมีหลักฐาน
ไดแก เอกสารรับรอง และภาพประกอบ ฯลฯ
3.3 ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดอยางตอเนื่อง
(13 คะแนน)
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบ
ดีมาก = (13)
ตามที่กําหนดไวในแบบคุณลักษณะของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดอยางตอเนื่อง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบ
ดี = (10)
ตามที่กําหนดไวในแบบคุณลักษณะของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ แตมีขอบกพรองเล็กนอย
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดไมตอเนื่อง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไมเปนไป
พอใช = (6)
ตามที่กําหนดไวในแบบคุณลักษณะของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ แตมีขอบกพรอง
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไมทํา งานตามที่กํา หนดไว
ปรับปรุง = (4)
ในแบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ
/3.4 การพัฒนา…
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จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ
3.4 การพัฒนาสูเชิงพาณิชย
หรือ อุตสาหกรรม (10 คะแนน)

ขอพิจารณา
สามารถแสดงหลักฐาน การซื้อขายสิ่งประดิษฐ
ดีมาก = (10) หรือตนแบบสิ่งประดิษฐ พัฒนากระบวนการผลิต
สูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรม
สามารถแสดงหลักฐาน การเจรจา การซื้อขาย
ดี = (8)
สิ่งประดิษฐ หรือตนแบบสิ่งประดิษฐ พัฒนา
กระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรม
สามารถแสดงหลักฐาน การเสนอแนวความคิด
ขอกําหนด เพื่อนําไปสรางสิ่งประดิษฐ
พอใช = (6)
หรือตนแบบสิ่งประดิษฐ พัฒนากระบวนการผลิต
สูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรม
สามารถแสดงหลักฐาน การใหคําแนะนํา
ปรับปรุง = (4) หรือ ชว ยเปน ที่ป รึก ษา ในการสรางสิ่งประดิษฐ
เพื่อดําเนินการทางธุรกิจตอไป

4. ความเหมาะสมของผลงานส่งิ ประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ (รวม 25 คะแนน)
จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ
ขอพิจารณา
การออกแบบระบบการทํางานไดถูกตอง
4.1 เทคนิคการออกแบบ และระบบการ
ดีมาก = (10) ตามหลักวิชาการ และระบบการทํางานไมยุงยาก
ทํางาน (10 คะแนน)
ซับซอน
การออกแบบระบบการทํางานไดถูกตอง ตามหลัก
ดี = (8)
วิชาการ แตระบบการทํางานยุงยากซับซอน
การออกแบบระบบการทํางานไดถูกตอง ตามหลัก
พอใช = (6) วิชาการ บางสวนและระบบการทํางานยุงยาก
ซับซอน
การออกแบบระบบการทํางานไมเปนไป ตามหลัก
ปรับปรุง = (4)
วิชาการ และระบบการทํางานยุงยากซับซอน
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับลักษณะ
4.2 รูปแบบความเหมาะสม (5 คะแนน)
ดีมาก = (5)
ของผลงาน ครบทั้ง 3 ดาน
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับลักษณะ
ดี = (4)
ของผลงาน เหมาะสม 2 ดาน
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับลักษณะ
พอใช = (3)
ของผลงาน เหมาะสม 1 ดาน
รูปราง ขนาด น้ําหนัก ไมเหมาะสมกับลักษณะ
ปรับปรุง = (2)
ของผลงาน
4.3 ความปลอดภัยและผลกระทบตอ
การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (5 คะแนน)
มีความปลอดภัยและผลกระทบตอธรรมชาติ
ดมี าก = (5)
และสิ่งแวดลอมในการใชงาน และมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน
/4.4 คุณภาพ…
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จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ

4.4 คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดุ
(5 คะแนน)

ขอพิจารณา
การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ
มีความปลอดภัยและผลกระทบตอธรรมชาติ
ดี = (4)
และสิ่งแวดลอมในการใชงาน และมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน
แตตองแกไขเพิ่มเติม
การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ
มีความปลอดภัยและผลกระทบตอธรรมชาติ
พอใช = (3) และสิ่งแวดลอมในการใชงานและมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน
อยางใดอยางหนึ่งแตไมสมบูรณ
การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ
ไมมีความปลอดภัยและผลกระทบตอธรรมชาติ
ปรับปรุง = (2) และสิ่งแวดลอมในการใชงาน และไมมีระบบ
ปองกันอันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ
และผูใชงาน
คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดุ ที่ใชมีความ
ดีมาก = (5)
คงทนแข็งแรง เหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ
คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดุ ที่ใชมีความ
ดี = (4)
คงทนแข็งแรง สูงเกินความจําเปนกับผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ
คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดุ ที่ใชมีความ
พอใช = (3) คงทนแข็งแรง นอยกวาที่ควรจะใชกับผลงาน
สิ่งประดิษฐ
คุณภาพและความเหมาะสมของวัสดุมีความคงทน
ปรับปรุง = (2) แข็งแรงไมเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ

หมายเหตุ กรณีคะแนนรวมของผลงานมีคะแนนเทากัน ให พิจ ารณาจากจุดใหคะแนนที่ 3 ดานข อกําหนด/
คุณสมบัติ ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ว ามี ผลคะแนนตางกัน หรื อไม หากคะแนนเทากัน อีก ใหพิจารณาคะแนน
ตามลําดับหัวขอการใหคะแนนตอไป

(นายชัยมงคล เสนาสุ)
(นายชูเชิด มัจฉาฉ่ํา)
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดทําขอกําหนด กติกา
ประธานคณะกรรมการจัดทําขอกําหนด กติกา
และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน
และเกณฑมาตรฐาน การตัดสินใหคะแนน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2561
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2561
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

