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ข้อก ำหนด กตกิำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิง่ประดษิฐ ์
“สุดยอดนวัตกรรมอำชวีศึกษำ” กำรประกวดสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศ ึกษำ 2563 

………………………………………………………..……………………. 
 

ประเภทท ี่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหัตถศิลป์ 
 

1.  ค ำจ ำกัดควำม  
 งำนหัตถศิลป์  หมำยถึง ผลงำนศิลปะในกำรประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ด้วยมือ โดยถือควำมงำมเป็นหลัก 
และน ำแนวควำมคิดศิลปะสมัยเก่ำมำประยุกต์เพ่ืออนุรักษ์และสืบสำน มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือเอกลักษณ์
ของชุมชนให้มีควำมทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ โดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรบำงส่วนในกำรประดิษฐ์ผลงำน 
ตำมหลักองค์ประกอบศิลป์ในกำรประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรประดับ ตกแต่ง อำคำรบ้ำนเรือน สถำนที่ 
หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ รวมถึงเครื่องประดับร่ำงกำยที่ใช้ในชีวิตประจ ำวันตำมวิถีไทยในสังคมปัจจุบัน 
 กำรบรรจุภัณฑ์  หมำยถึง  ศำสตร์และศิลป์ที่ใช้ในกำรบรรจุสินค้ำโดยใช้กำรออกแบบประดิษฐ์ด้วยมือ 
หรือเทคโนโลยีที่มีควำมสวยงำมเป็นหลักเหมำะสมตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 
 

2. เจตนำรมณ์  
เพ่ือให้เกิดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ทำงด้ำนหัตถศิลป์ ต้องเป็นกระบวนกำรทำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ระหว่ำงนักเรียน 

นักศึกษำ ร่วมกับชุมชนโดยน ำเอำภูมิปัญญำ วัสดุ ในท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทยมำประยุกต์วัสดุ อ่ืน ๆ 
ที่มีควำมหลำกหลำย แสดงถึงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมร่วมสมัยพร้อมบรรจุภัณฑ์เพ่ือน ำไปสู่กำรอนุรักษ์ 
งำนหัตถศิลป์ไทยและเกิดประโยชน์ในกำรเพ่ิมมูลค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพำณิชย์ 

 

3.  วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ืออนุรักษแ์ละสืบสำนงำนหัตถศิลป์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทย 
3.2  เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำงำนหัตถศิลป์ของไทย 

  3.3  เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรทำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะ 
ในกำรประดิษฐ์งำนหัตถศิลป์เชิงพำณิชย์ก้ำวสู่มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3.4  เพ่ือน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำพัฒนำกำรออกแบบผลงำนสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน 
  3.5  เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของสิ่งประดิษฐ์หัตถศิลป์ที่สำมำรถผลิตเป็นอุตสำหกรรมต่อไป 
  3.6  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
 

4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
 4.1  เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรประดิษฐ์ด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรบำงส่วน 
ในกำรประดิษฐ์โดยถือควำมงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์ และต้องไม่เคยผ่ำนกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชำติ มำก่อน หรือน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรำงวัลมำส่งเข้ำประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 

4.2  ต้องเป็นงำนหัตถศิลป์ตำมค ำจ ำกัดควำม  

 4.3  ไม่เป็นผลงำนที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 

 

 

/4.4  ต้องใช้วัสดุ... 
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 4.4  ต้องใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเหมำะสมกับสิ่งประดิษฐ์ มีจ ำหน่ำยในท้องตลำดทั่วไป  

4.5  บรรจุภัณฑ์มีควำมสวยงำมและเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

 4.6  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน ที่สำมำรถสำธิตกระบวนกำรผลิต 
และทดลองกำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐำนแสดงกระบวนกำรผลิต กำรสำธิตและใช้งำนได้จริง  

 4.7  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 5 จำกสถำนศึกษำเดียวกัน ต้องไม่ซ  ำกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอ่ืน ๆ อำทิเช่น ชื่อ รูปร่ำง คุณลักษณะและกระบวนกำรท ำงำน ฯลฯ 

 4.8  เอกสำรกำรวิจัยเป็นไปตำมส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำก ำหนด 

 4.9  เป็นนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำ
ระบบทวิภำคี และแสดงหลักฐำนกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษำจ ำนวนไม่เกิน 5 คน 

 4.10  ต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ 
 

5.  หล ักเกณฑ ์กำรพ ิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  

 5.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไปของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 5 ด้ำนหัตถศิลป์ ทุกประกำร จึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้   
 5.2 ผลงำนสิ่ งประดิ ษฐ์ ฯ  ที่ ส่ งเข้ ำประกวดต้ องมี กำรลงทะเบี ยนผลงำนในฐำนข้ อมู ลออนไลน์ 
(Thaiinvention.net) ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด ได้รับงบประมำณ และกำรรับรองผล 
กำรประกวด โดยให้น ำส่งเอกสำรแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ที่พิมพ์ออกจำกระบบในวันที่
รำยงำนตัวกับคณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 

    5.3 กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวด  สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 
ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ส่วนกำรประกวด 
ในระดับภำคและระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 5.4  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบ 
หรือ ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 

 5.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำมีกำรลอกเลียน
ผลงำนหรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัล และเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ นมำแทน 

 5.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื อขำยในท้องตลำดแล้วน ำมำปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อย 
เพ่ือส่งเข้ำประกวดจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 

  

 

 

 
 

 

/5.7  กรณีที่เป็น… 
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 5.7  กรณีที่ เป็นกำรน ำสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้ เห็น 
ว่ำได้มีกำรพัฒนำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงขึ นกว่ำเดิม โดยไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรของผู้อ่ืน 

 5.8  กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินกำรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี ขำด 
 5.9  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่ เคยเข้ำร่วมกำรประกวดระดับชำติ ไม่อนุญำตให้น ำผลงำนเข้ำประกวดอีก 
หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำเคยมีกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์เข้ำร่วมประกวด จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรประกวดทันที 
 

6.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย  

 6.1  เอกสำรน ำเสนอผลงำน ในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ต้องอยู่ในเล่มเดียวกัน จ ำนวน 2 เล่ม 
จัดเรียงตำมล ำดับ ดังนี  

 6.1.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (แบบ ว-สอศ-2) ไม่มีจุดแก้ในแบบด้วย 

 6.1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ไม่เกินจ ำนวน 20 หน้ำ ตัดข้อ 16 ภำคผนวก ในส่วนของ 
(แบบ ว-สอศ-2)  

 6.1.3  ภำคผนวก 

          1) คู่มือกำรใช้งำน 

          2) แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

          3) แบบน ำเสนอคุณลักษณะ ให้พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 

          4) แผนธุรกิจ  

          5) เอกสำร ควำมร่วมมือในกำรจ ำหน่ำย หรือเอกสำรกำรจ ำหน่ำย (ถ้ำมี) 
  6.1.4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ 
Thaiinvention.net 
 

7.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 

 7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 

 7.2  ขนำดต ัวอ ักษร แบบปกต ิ ขนำด 16 point และห ัวข ้อ ขนำด 18 point 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

/8. หลักเกณฑ์… 
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8.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ดำ้นหัตถศิลป์ 

 
 
 

/4. บรรจุภัณฑ์… 
  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ฯ ระดับคะแนน 
ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 
1.1  แบบน ำเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ-2)  (2 คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  2 1.5 1 0 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3)  (10 คะแนน) 
      1.2.1  กำรเขียนบทน ำ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.2.2  แนวควำมคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.2.3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.2.4  ผลกำรวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.2.5  สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำน (ภำษำไทย และอังกฤษ) และแบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (1 คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  1 0.5 0.3 0 
1.4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ Thaiinvention.net   
      (2 คะแนน) 
      ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, 
      แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก 

2 - - 0 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 50 คะแนน) 
     2.1  ประดิษฐ์คิดค้นขึ นมำใหม่  (10 คะแนน) 10 8 6 4 
     2.2  ควำมคิดสร้ำงสรรค์  (7 คะแนน) 7 5 3 1 
     2.3  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์  (5 คะแนน) 5 4 3 1 
     2.4  กำรเลือกใช้วัสดุ  (7 คะแนน) 7 5 3 1 
     2.5  ควำมสวยงำมประณีตของผลิตภัณฑ์  (8 คะแนน) 8 6 4 2 

      2.6  คุณค่ำของผลิตภัณฑ์  (8 คะแนน) 8 6 4 2 
     2.7  ประโยชน์กำรใช้งำน  (5 คะแนน) 5 4 3 1 
3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  เป็นภำษำไทยและอังกฤษ  (รวม 10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.1  ควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย/ 
           ภำษำอังกฤษ (4 คะแนน) 
           (1.5คะแนน) 

4 3 2 1 

     3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
           (3 คะแนน) 3 2.5 2 1.5 

     3.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
           (3 คะแนน) 3 2.5 2 1.5 



 ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหตัถศิลป ์ (5) 

 

  
9.  ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 5 ด้ำนหัตถศิลป์ 
 

 

 

 

/1.2 แบบรำยงำน… 
  

จดุให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
4.  บรรจุภัณฑ์ (รวม 10 คะแนน) 
( 20  คะแนน ) 
 
 
 
 
 

     4.1  กำรเลือกใช้วัสดุและควำมเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 3 2 1 
     4.2  กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบ  มีรำยละเอียด 
           ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 3 2 1 

5.  กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ (รวม 15 คะแนน) 
     5.1  กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และทักษะ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
     5.2  แผนพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ (3 คะแนน) 3 2 1 0 
     5.3  พัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ (10 คะแนน) 10 8 6 4 

รวม 100  คะแนน 

 

 

 

 

รวม 

100  คะแนน 

 

 

 

 

รวม 

1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส่ิงประด ิษฐ์ฯ และคู่ม ือประกอบกำรใชง้ำน (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/
 รำยละเอียด ตำมแบบ ว-สอศ-2 
 (2 คะแนน) 
 
 

ดีมำก = (2) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน
ทั งในด้ำนเนื อหำ ภำพประกอบ มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

 

ดี = (1.5) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน
ทั งในด้ำนเนื อหำ ภำพประกอบ แต่ไม่มีควำมประณีต
ถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่มเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 
 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่ งประดิษฐ์ฯ ทั ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วนทั งในด้ำน
เนื อหำ ภำพประกอบ ไม่มีควำมประณีตถูกต้องของ
รูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
 

- แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่ถูกต้อง ตำมแบบ
ที่ก ำหนด 



 ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหตัถศิลป ์ (6) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย 
      (แบบ ว-สอศ-3)  
      (10 คะแนน) 
 
      1.2.1 กำรเขียนบทน ำ  
               (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2)  
- ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ ควำมสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำครบถ้วนถูกต้อง 

ดี = (1.5)  
- ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ ควำมสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน 

พอใช้ = (1)  
- ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ ควำมสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำ ไม่สอดคล้องกัน 

ปรับปรุง = (0)  
-  ไม่มีควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ วัตถุประสงค์ 

และสภำพปัญหำ 
      1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี  
              และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
              (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2)  
มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ 
มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืน ๆ มำสนับสนุนกำรวิจัย
ถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5)  
มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ 
มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืน ๆ มำสนับสนุนกำรวิจัย
ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

พอใช้ = (1)  
มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ 
มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืน ๆ มำสนับสนุนกำรวิจัย
ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ 
ไม่มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืน ๆ มำสนับสนุนกำรวิจัย 

      1.2.3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย    
              (2 คะแนน) ด ีมำก = (2)  

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำรในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ ใช้ตอบปัญหำกำรวิจัย 
ถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5)  
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำรในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ ใช้ตอบปัญหำกำรวิจัย 
ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (1)  
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำรในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำกำรวิจัยถูกต้อง
ครบถ้วน แต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำรในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำกำรวิจัย 
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 

 

/1.2.4  ผลกำรวิจัย… 
  



 ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหตัถศิลป ์ (7) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
      1.2.4  ผลกำรวิจัย  
                (2 คะแนน) ด ีมำก = (2)  

- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
และมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยถูกต้องและครบถ้วนตำม
ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

ดี = (1.5)  
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

บำงข้อ และมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบ
วิธีกำรวิจัย มีข้อผิดพลำดน้อย 

พอใช้ = (1)  
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

บำงข้อ และมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย ตำมระเบียบ
วิธีกำรวิจัย มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง= (0) 
-  กำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

และไม่มีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบวิธีกำรวิจัย 

       1.2.5  สรุป อภิปรำยผล 

               และข้อเสนอแนะ 

               (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2)  
มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็นและ 
มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์หรือกำรพัฒนำ 
ต่อยอดถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5)  
มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็นและ 
มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์หรือกำรพัฒนำ 
ต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (1)  
มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็นและ 
มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์หรือกำรพัฒนำ 
ต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยและไม่ตรง
ประเด็น ไม่มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์หรือ
กำรพัฒนำต่อยอด 

1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำน  

      (ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ)  

      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/ 

      รำยละเอียด  (1 คะแนน) 

 

ด ีมำก = (1) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรใช้งำน ข้อควรระวัง 
กำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิต ที่สำมำรถติดต่อได้
ถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (0.5) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรใช้งำน ข้อควรระวัง 
กำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิต ที่สำมำรถติดต่อได้
ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (0.3) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรใช้งำน ข้อควรระวัง 
กำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิต ที่สำมำรถติดต่อได้
ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดค่อนข้ำงมำก 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรใช้งำน ข้อควรระวัง 
กำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อได้ 
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 

 

 

/1.4  แบบคุณลักษณะ… 
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/2.3  กำรออกแบบ… 
  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย  
      แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  
      และภำคผนวก เข้ำในระบบ  
      Thaiinvention.net  
      (2 คะแนน) 

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

ปรับปรุง = (0) 

ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดมีข้อมูลไม่ถูกต้อง อัปโหลดไฟล์
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์ 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 50 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.1  ประดิษฐ์คิดค้นขึ นมำใหม ่  
      (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นมำใหม่ มีควำมทันสมัย 
อนุรักษ์และสืบสำนภูมิปัญญำ 

ดี = (8)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำขึ้นจำกของเดิม มีควำม
ทันสมัย อนุรักษ์และสืบสำนภูมิปัญญำ 

พอใช้ = (6)  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ นมำใหม ่

ปรับปรุง = (4) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์ หรือพัฒนำขึ นใหม ่
และไม่มีกำรอนุรักษ์และสืบสำนภูมิปัญญำ 

2.2  ควำมคิดสร้ำงสรรค์   
      (7 คะแนน) 

ด ีมำก = (7)  

ผลิตภัณฑ์ เกิดจำกองค์ควำมรู้ใหม่ ซึ่งเกิดจำกควำมคิด
สร้ำงสรรค์  มีอธิบำยขั นตอนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์มีหลักฐำนร่องรอยชัดเจนในกำรพัฒนำ 
ทั งผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 

ดี = (5)  
ผลิตภัณฑ์ เกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์มีอธิบำยขั นตอน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีหลักฐำนร่องรอย
บำงส่วน 

พอใช้ = (3)  
ผลิตภัณฑ์ เกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์มีกำรพัฒนำ
เฉพำะผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ แต่ไม่มีหลักฐำน
ร่องรอย 

ปรับปรุง = (1) ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ ที่ไม่มีกำรพัฒนำ 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.3  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์  
       (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5)  

- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ 
- 1.  ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน 
- 2.  มีขนำด รูปทรง สีสัน ดึงดูดควำมสนใจ 
- 3.  สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ 
- 4.  สะดวกต่อกำรน ำไปใช้ ครบ 4 ประกำร 

ดี = (4)  

- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ 
- 1.  ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน 
- 2.  มีขนำด รูปทรง สีสัน ดึงดูดควำมสนใจ 
- 3.  สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ 
- 4.  สะดวกต่อกำรน ำไปใช้ เพียง 3 ประกำร 

พอใช้ = (3)  

- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ 
- 1.  ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน 
- 2.  มีขนำด รูปทรง สีสัน ดึงดูดควำมสนใจ 
- 3.  สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ 
- 4.  สะดวกต่อกำรน ำไปใช้ เพียง 2 ประกำร 

ปรับปรุง = (1) ไม่มีเทคนิคกำรออกแบบ และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
2.4  กำรเลือกใช้วัสดุ 
      (7 คะแนน) 

ดีมำก = (7)  
1. ใช้วัสดุเหมำะสม  2. ประหยัด  3. ปลอดภัย 
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (5)  
1. ใช้วัสดุเหมำะสม  2. ประหยัด  3. ปลอดภัย 
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้ำน 

พอใช้ = (3)  
1. ใช้วัสดุเหมำะสม  2. ประหยัด  3. ปลอดภัย 
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1) ใช้วัสดไุม่เหมำะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย 
2.5  ควำมสวยงำม และควำมประณีต 
      ของผลิตภัณฑ์ (8 คะแนน) 

ดีมำก = (8)  

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์ 
1.  ขนำด รูปร่ำง - รูปทรง สีสันดึงดูดควำมสนใจ 
2.  ควำมกลมกลืน สมดุล  
3.  มีเอกภำพ  
4.  ควำมประณีต ละเอียดของผลงำน 
5.  ควำมสมบูรณ์ของผลงำน ครบถ้วน 

ดี = (6)  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์ 
อย่ำงน้อย 4 ประกำร 

พอใช้ = (4)  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์ 
อย่ำงน้อย 3 ประกำร 

ปรับปรุง = (2) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สวยงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์ 

 
/2.5 ควำมสวยงำม... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.6  คุณค่ำของผลิตภัณฑ์  
      (8 คะแนน) 

ดีมำก = (8)  

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มคีุณค่ำ 
1.  ผลงำนมีคุณค่ำตำมหลักองค์ประกอบศิลป์   
    (Composition) 
2.  เนื อหำแสดงออกเอกลักษณ์ของชุมชน 
3.  มีควำมทันสมัย  
4.  วัสดุที่ใช้เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ดี = (6)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มคีุณค่ำ อย่ำงน้อย 3 ประกำร 
พอใช้ = (4)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มคีุณค่ำ อย่ำงน้อย 2 ประกำร 
พอใช้ = (2)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มคีุณค่ำ อย่ำงน้อย 1 ประกำร 

2.7  ประโยชน์กำรใช้งำน  
      (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5)  

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อกำรใช้งำนได้จริง ตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำรและ 
มีหลักฐำนกำรน ำไปใช้งำนได้จริง ได้แก่ เอกสำรรับรอง
และภำพประกอบ 

ดี = (4)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึประโยชน์
ต่อกำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร  

พอใช้ = (3)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อกำรใช้งำนได้จริง แต่ไม่ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์ 
ทุกประกำร 

ปรับปรุง = (1)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อกำรใช้งำนได้เล็กน้อย  

3.  กำรน  ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.1  ควำมพร ้อมในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนและกำรสำธ ิต 
      ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
      (4 คะแนน) 

ด ีมำก = (4)  

มีกำรเตรียมกำร ในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ตลอดจนเอกสำร
ในกำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม  
(มีทั งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) 

ด ี = (3)  
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ตลอดจนเอกสำร
ในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (2)  
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ตลอดจนเอกสำร
ในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (1)  - ไม่มีควำมพร้อม ในกำรน ำเสนอผลงำน 
 

/3.2  บุคลิกภำพ... 
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3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
      ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
      (3 คะแนน) 

ด ีมำก = (3)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำ ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (2.5)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้ = (2)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1.5)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสม 

3.3 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำน 
      ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ  
      (3 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ีมำก = (3) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต กำรท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจชัดเจน ในด้ำนแนวควำมคิดกำร
ประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนคุณภำพและขั นตอน
กำรท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง ทัง้ 4 ด้ำน 

ด ี = (2.5)  

อธิบำยประกอบกำรสำธิต กำรท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือให้ เกิดควำมเข้ำใจชัดเจน ในด้ำนแนวควำมคิด 
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนคุณภำพและ
ขั นตอนกำรท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง ทั้ง 3 ด้ำน 

พอใช้ = (2)  

อธิบำยประกอบกำรสำธิต กำรท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือให้ เกิดควำมเข้ำใจชัดเจน ในด้ำนแนวควำมคิด 
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนคุณภำพและ
ขั นตอนกำรท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง ทั้ง 2 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1.5)  
- ไม่สำมำรถอธิบำย ประกอบกำรสำธิตกำรท ำผลงำน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ได ้
4. บรรจุภัณฑ์ (รวม 10 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
4.1 กำรเลือกใช้วสัดุและ 
      ควำมเหมำะสมกับผลิตภณัฑ์  
        (5 คะแนน) ด ีมำก = (5)  

1.  กำรใช้วัสดุธรรมชำติในท้องถิ่นหรือ น ำวัสดุอื่น 
    มำประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม 
2.  รำคำประหยัด เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ 
3.  ปลอดภัยไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม 
4.  มีอำยุกำรใช้งำน ครบถ้วน 

ดี = (3)  
กำรเลือกใช้วัสดุและควำมเหมำะสม กับผลิตภัณฑ์ 
อย่ำงน้อย 3 ด้ำน 

พอใช ้ = (2)  
กำรเลือกใช้วัสดุและควำมเหมำะสม กับผลิตภัณฑ์  
อย่ำงน้อย 2 ด้ำน 

ปร ับปร ุง = (1)  
กำรเลือกใช้วัสดุและควำมเหมำะสม กับผลิตภัณฑ์  
อย่ำงน้อย 1 ด้ำน 

 

/4.2  น ำเทคโนโลยี... 
 

 



 ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหตัถศิลป ์ (12) 

 

4.2  น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบ 
      มีรำยละเอียดข้อมูล ผลิตภัณฑ์ 
     และบรรจุภัณฑ์ 
     (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5)  

น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ประกอบด้วย   
1. มีกำรออกแบบร่ำงก่อนผลิต 
2. ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรออกแบบทั งหมดและมี
รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์  
2. ที่มำและเรื่องรำวของผลิตภัณฑ์   
3. ชื่อผู้ผลิต สถำนที่ผลิตที่ติดต่อได้ 
4. ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต 
5. ขนำด น  ำหนัก ปริมำตรสุทธิ 
6. ข้อก ำหนดใช้งำน และเครื่องหมำยในกำรขนส่ง 
ครบถ้วน 

ดี = (3)  

น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์  
1. มีกำรออกแบบร่ำงก่อนผลิต 
2. ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรออกแบบทั งหมด 
และมรีำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
เพียง 4 ด้ำน 

พอใช ้ = (2)  

น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์         
1. มีกำรออกแบบร่ำงก่อนผลิต 
2. ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรออกแบบทั งหมด 
และมรีำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ ์
รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
เพียง 2 ด้ำน 

ปร ับปร ุง = (1)  

น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์         
1. มีกำรออกแบบร่ำงก่อนผลิต 
2. ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรออกแบบทั งหมด 
และมรีำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
เพียง 1 ด้ำน 

 

 

 

 

 

 

 

/5.  กำรใช้ประโยชน์... 
 

 



 ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหตัถศิลป ์ (13) 

 

5.  กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

5.1  ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และทักษะ  
      (2 คะแนน) ด ีมำก = (2)  

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และทักษะปฏิบัติงำนหัตถศิลป์
ตำมหลักวิชำกำร และขั นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง 
และเหมำะสม 

ดี = (1.5)  
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และทักษะปฏิบัติงำนหัตถศิลป์
ตำมหลักวิชำกำร และขั นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง 
แต่ไม่เหมำะสม 

พอใช้ = (1)  
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และทักษะปฏิบัติงำนหัตถศิลป์
ตำมหลักวิชำกำร และขั นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง
บำงส่วน แต่ไม่เหมำะสม 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และทักษะปฏิบัติงำน
หัตถศิลป์ตำมหลักวิชำกำร และขั นตอนกำรปฏิบัติงำน 

5.2  แผนพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ 
      (3 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ีมำก = (3)  

มีแผนธุรกิจองค์ประกอบแผนธุรกิจ 
1. บทสรุปผู้บริหำร 
2. ประวัติย่อกิจกำร 
3. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
4. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ 
5. แผนกำรตลำด 
6. แผนกำรจัดกำรก ำลังคน 
7. แผนกำรผลิต 
8. แผนกำรเงิน  
9. แผนด ำเนินงำน 
10. แผนฉุกเฉิน 
ครบถ้วน 

ดี = (2)  มีแผนธุรกิจ ครบ 8 ด้ำน 
พอใช้ = (1)  มีแผนธุรกิจ ครบ 5 ด้ำน 
ปรับปรุง = (0) มีแผนธุรกิจ น้อยกว่ำ 5 ด้ำน 

 
 
 
 
 
 

/5.3  พัฒนำสู่เชิงพำณิชย์... 
 
 
 
 
 



 ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหตัถศิลป ์ (14) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
5.3  พัฒนำสู่เชิงพำณิชย์  
      (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10)  

สำมำรถแสดงหล ักฐำนและยกต ัวอย ่ำงผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ที ่จะน ำไปพัฒนำต่อยอดและพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตสู ่เช ิงพำณ ิชย์ในระดับประเทศ 
(เอกสำร ภำพถ่ำย ใบสั่งซื  อ ใบเสร็จ เอกสำรควำม
ร่วมมือในกำรจ ำหน่ำย หรือเอกสำรกำรจ ำหน่ำย) 

ดี = (8)  

สำมำรถแสดงหล ักฐำนและยกต ัวอย ่ำ งผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ที ่จะน ำไปพัฒนำต่อยอดและพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์ ระดับภำค (เอกสำร 
ภำพถ่ำย ใบสั่งซื อ ใบเสร็จ เอกสำรควำมร่วมมือ 
ในกำรจ ำหน่ำย หรือเอกสำรกำรจ ำหน่ำย) 

พอใช้ = (6)  

สำมำรถแสดงหล ักฐำนและยกต ัวอย ่ำงผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ที ่จะน ำไปพัฒนำต่อยอดและพัฒนำ
กระบวนกำรผล ิตสู ่เช ิงพ ำณ ิชย ์ ระด ับ จ ังห ว ัด 
(เอกสำร ภำพถ่ำย ใบสั่งซื  อ ใบเสร็จ เอกสำรควำม
ร่วมมือในกำรจ ำหน่ำย หรือเอกสำรกำรจ ำหน่ำย) 

ปรับปรุง= (4) 

สำมำรถแสดงหล ักฐำนและยกต ัวอย ่ำงผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ที ่จะน ำไปพัฒนำต่อยอดและพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์ ระดับชุมชน ท้องถิ่น 
(เอกสำร ภำพถ่ำย ใบสั่งซื  อ ใบเสร็จ เอกสำรควำม
ร่วมมือในกำรจ ำหน่ำย หรือเอกสำรกำรจ ำหน่ำย) 

 

หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 2. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ว่ำมีคะแนนต่ำงกันหรือไม่  โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 

 

10.  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 

         
(นำยสำยันต์  แสงสุริยันต์) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครศรีธรรมรำช 
ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนด กติกำ 

และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนหัตถศิลป์ 

(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

 

 

 


