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

……………………………………………………………………… 
 

ประเภทท ี่ 7 สิ่งประดษิฐด์้ำนกำรแพทย์ 
 

1.  ค ำจ ำกัดควำม 
เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริมในด้ำนกำรแพทย์ ที่ประดิษฐ์หรือพัฒนำขึ้นใหม่ ให้มีคุณภำพดียิ่งขึ้น ป้องกัน 

บรรเทำ หรือป้องกันโรคติดต่อ ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังนี้ 
มำตรำ 1 พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 
มำตรำ 2 พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
มำตรำ 3 ให้ยกเลิกควำมในบทนิยำมค ำว่ำ “เครื่องมือแพทย์” ในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 

พ.ศ. 2551 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
 “เครื่องมือแพทย์  ”หมำยควำมว่ำ  
1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้ำไปในร่ำงกำย น้ ำยำที่ใช้ตรวจในหรือนอกห้องปฏิบัติกำร 

ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอ่ืนใด ที่ผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์มุ่งหมำยเฉพำะส ำหรับใช้อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  
กับมนุษย์หรือสัตว์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่ำจะใช้โดยล ำพัง ใช้ร่วมกันหรือใช้ประกอบกับสิ่งอ่ืนใด 
   (ก) วินิจฉัย ป้องกัน ติดตำม บ ำบัด บรรเทำ หรือรักษำโรค 

(ข) วินิจฉัย ติดตำม บ ำบัด บรรเทำ หรือรักษำกำรบำดเจ็บ 
(ค) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้ ำหรือจุนด้ำนกำยวิภำคหรือกระบวนกำร 

ทำงสรีระของร่ำงกำย 
(ง) ประคับประคองหรือช่วยชีวิต 
(จ) คุมก ำเนิดหรือช่วยกำรเจริญพันธุ์ 
(ฉ) ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยควำมทุพพลภำพหรือพิกำร 
(ช) ให้ข้อมูลจำกกำรตรวจสิ่งส่งตรวจจำกร่ำงกำย เพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรแพทย์หรือกำรวินิจฉัย 

(2) อุปกรณ์เสริมส ำหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ตำม (1) 
(3) เครื่องมอื เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอ่ืนที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดว่ำ 

เป็นเครื่องมือแพทย ์
ผลสัมฤทธิ์ตำมควำมมุ่งหมำยของสิ่งที่กล่ำวถึงตำม (1) ซึ่งเกิดขึ้นในร่ำงกำยมนุษย์หรือสัตว์ 

ต้องไม่เกิดจำกกระบวนกำรทำงเภสัชวิทยำ วิทยำภูมิคุ้มกัน หรือปฏิกิริยำเผำผลำญให้เกิดพลังงำนเป็นหลัก 
มำตรำ 4 ให้เพ่ิมบทนิยำมค ำว่ำ “อุปกรณ์เสริม” ระหว่ำงบทนิยำมค ำว่ำ “เครื่องมือแพทย์” และค ำว่ำ 

“ผลิต” ในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 “อุปกรณ์เสริม” หมำยควำมว่ำ สิ่งของ เครื่องใช้ 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์มุ่งหมำยเฉพำะให้ใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ เพ่ือช่วยหรือท ำให้เครื่องมือ
แพทย์นั้นสำมำรถใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งหมำยของเครื่องมือแพทย์นั้น” 
 

/2.  เจตนำรมณ์... 
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2.  เจตนำรมณ์ 
2.1  เพ่ือสร้ำงเครื่องมือ อุปกรณ์ หรืออุปกรณเ์สริมทำงด้ำนกำรแพทย์หรือป้องกันโรคติดต่อ 
2.2  เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตตลอดจนส่งเสริมสุขภำพของประชำชนให้ดียิ่งขึ้น 
2.3  เพ่ือเป็นกำรช่วยลดต้นทุนกำรผลิตหรือเพ่ิมประสิทธิภำพของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม

ทำงด้ำนกำรแพทย์หรือป้องกันโรคติดต่อ 
2.4  เพ่ือป้องกัน บรรเทำ ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ อันตรำยที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยควำมเสียหำย 

อันเกิดขึ้นต่อชีวิต  
 

3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือสนองยุทธศำสตร์ นโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ทั้งรัฐและเอกชน 
 3.2  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกำรวิจัย และพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของชำติ 
 3.3  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกำรน ำไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
 3.4  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เข้ำสู่ระบบอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม 
 3.5  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ และทักษะในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้น พัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทำงด้ำนกำรแพทยห์รือป้องกันโรคติดต่อ 

3.6  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงำน ชุมชน หรือท้องถิ่น 

4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
4.1  เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ หรืออุปกรณเ์สริม ที่ใช้ทำงกำรแพทย์หรือป้องกันโรคติดต่อ  

 4.2  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือพัฒนำปรับปรุงให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนมีควำมปลอดภัย 
ที่ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเกินเกณฑ์มำตรฐำน กำรใช้งำนต้องมีผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนดูแล  
และควบคุมกำรใช้งำน หรือมีหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ 
 4.3  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำร กำรเรียน กำรสอน ที่สำมำรถสำธิต หรือ ทดลอง  
กำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ หรือ มีหลักฐำนแสดงกำรสำธิต หรือ ทดลองกำรใช้งำนให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน  
 4.4  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 7 จำกสถำนศึกษำเดียวกัน ต้องไม่ซ้ ำกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทอ่ืน ๆ เช่น ชื่อ รูปร่ำง คุณลักษณะ และกระบวนกำรท ำงำน ฯลฯ  
 4.5  มีเอกสำรแบบน ำเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) แบบรำยงำนกำรวิจัย 
(แบบ ว-สอศ-3) คู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ใบรับรอง
กำรน ำผลงำนไปใช้งำนจริง และกำรบันทึกข้อมูลเนื้อหำทั้งหมดลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เป็นไปตำมที่ส ำนักวิจัย
และพัฒนำกำรอำชีวศึกษำก ำหนด) 
 4.6  ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดต้องเป็นนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช. ,ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบหรือ
กำรศึกษำระบบทวิภำคีหรือทวิศึกษำ และนักศึกษำระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์อำชีพที่มีรำยวิชำ
โครงงำน/โครงกำร ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำภำครัฐ  
และภำคเอกชน จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 5 คน 
 

/โดยยึดตำมฐำนข้อมูล... 
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 โดยยึดตำมฐำนข้อมูลที่ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนวันประกวด ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัด ตำมประกำศของส ำนักวิจัย
และพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ (ไม่อนุญำตให้นักเรียน/นักศึกษำ หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นส่งผลงำน เข้ำร่วมกำรประกวด) 
 4.7  สิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นต้องมีใบรับรองกำรน ำไปใช้งำนจริง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น 

4.7.1  บุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้งำนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริมทำงกำรแพทย์หรือป้องกันโรคติดต่อ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน และต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ทดลองใช้ที่ชัดเจนและลงนำมให้ควำมเห็นรับรอง มีภำพถ่ำยที่สำมำรถเชื่อถือได้ 

4.7.2  บริษัทหรือหน่วยงำนหรือชุมชนที่น ำไปทดสอบ/ทดลองใช้/ตรวจมำตรฐำนควำมปลอดภัย/
จ ำหน่ำยต้องมีหนังสือรับรองและประทับตรำประทับของหน่วยงำนนั้นฯ 
 

5.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
5.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไปของผลงำน

สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์ จึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้ 
 5.2  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ (Thaiinvention.net) 
ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด ได้รับงบประมำณ และกำรรับรองผลกำรประกวด โดยให้น ำส่ง
เอกสำรแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ที่พิมพ์ออกจำกระบบในวันที่รำยงำนตัวกับคณะกรรมกำร
รับลงทะเบียน 
 5.3  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด จะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงำนตำมวันและเวลำที่ก ำหนดหำกไม่
ลงทะเบียนและติดตั้งตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมกำรประกวดแต่อนุญำตให้จัดแสดงผลงำนได้ 

 5.4  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวด  สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 
ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ส่วนกำรประกวด 
ในระดับภำคและระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบหรือ 
ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 5.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำมีกำร 
ลอกเลียนผลงำน หรือ ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัล และเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน  
และต้องไม่เคยผ่ำนกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชำติ มำก่อน หรือน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์เดิม 
ที่เคยได้รับรำงวัลมำส่งเข้ำประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 
 5.7  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำด แล้วน ำมำปรับปรุง หรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อย 
เพ่ือส่งเข้ำประกวดจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 
 5.8  กรณีที่เป็นกำรน ำสินค้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำ 
ได้มีกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตร  
หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น 

 5.9  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ จะต้องเป็นผลงำนที่ผ่ำนกำรน ำไปใช้งำนจริงหรือในสถำนกำรณ์จ ำลองที่ไม่ได้อยู่ 
ในรูปแบบของโมเดล  

 
/5.10   กรณีเกิดปัญหำ... 
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 5.10   กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด 
 5.11   กรณีคะแนนรวมของผลงำนมีคะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนที่ 3 ด้ำนข้อก ำหนด/
คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ว่ำมีผลคะแนนต่ำงกันหรือไม่ หำกคะแนนเท่ำกันอีก ให้พิจำรณำคะแนนตำมล ำดับ
หัวข้อกำรให้คะแนนต่อไป 
6.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย  

1.  แบบน ำเสนอผลงำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (แบบ ว-สอศ-2) 
2.  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ไม่เกิน 20 หน้ำ  )ไม่นับรวมปก ค ำน ำ สำรบัญ กิตติกรรมประกำศ 

และภำคผนวก 
3.  ภำคผนวก ประกอบด้วยเอกสำรดังหัวข้อต่อไปนี้ 

3.1  เอกสำรกำรซื้อขำย สั่งท ำ จ้ำงผลิต หรือเอกสำรอ่ืน ๆ รูปแบบเอกสำรตำมที่ได้ (ถ้ำมี) ด ำเนินกำรจริง เช่น 
สัญญำจ้ำง ใบซื้อขำย ฯลฯ 

3.2  เอกสำรรับรองควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรและยำ หรือเอกสำรรับรองจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ำมี) 
แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง 

3.3  แผนกำรตลำด (ถ้ำมี) 
3.4  แผนธุรกิจ (ถ้ำมี) 
3.5  แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 
3.6  คู่มือกำรใช้งำนภำษำไทย และภำษำอังกฤษ (ถ้ำมี) 
3.7  เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

4.  ภำพประกอบอื่น ๆ 
5.  กำรรำยงำนตัวเข้ำร่วมกำรประกวดในทุกระดับ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - ส่งเอกสำรกำรน ำเสนอผลงำน ณ จุดลงทะเบียน ประกอบด้วย 

5.1  รูปเล่มตำมข้อ 1 - 5 จ ำนวน 2 เล่ม 
    5.2  แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net จ ำนวน 1 ฉบับ 
    5.3  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ 

Thaiinvention.net 
 

******* ทั้งนี้เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย ทั้ง 5 ส่วน 
เป็นตำมที่ ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ******* 

 

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. หลักเกณฑ์กำร.. 
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8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที ่7 ส่ิงประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  

 
 

/9.  ข้อพิจำรณำ… 
 
 
 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

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

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ตำมแบบ ว-สอศ-2  (4 คะแนน)  
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  4 3 2 1 
1.2 แบบรำยงำนกำรวิจัย  (แบบ ว-สอศ-3)  ( 9 คะแนน) 
  (9 คะแนน)        1.2.1  กำรเขียนบทน ำ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
      1.2.3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.4  ผลกำรวิจัย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
      1.2.5  สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

1.3  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.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย 
      และบุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน (5 คะแนน) 

5 4 3 2 

2.2  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำอังกฤษ 
      และบุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน (5 คะแนน) 

5 4 3 2 

3.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 50 คะแนน) 
3.1  ประดิษฐ์หรือพัฒนำขึ้นใหม่  (10 คะแนน)  10 8 6 4 
3.2  ประโยชน์กำรใช้งำน  (15 คะแนน) 15 10 7 5 
3.3  ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  (15 คะแนน) 15 10 7 5 
3.4  กำรพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ  (รวม 25 คะแนน) 
( 20 คะแนน ) 4.1  เทคนิคกำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

4.2  รูปแบบควำมเหมำะสม  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
4.3  ควำมปลอดภัยและผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (5 คะแนน)  5 4 3 2 
4.4  คุณภำพและควำมเหมำะสมของวัสดุ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

รวม 100  คะแนน 
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9.  ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที ่7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย ์ 
  

 
 

/1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี… 
 
 
 
 

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

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

ดีมำก = (4) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบมีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบ ในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (3) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้ง
ในด้ำนเนื้อหำภำพประกอบแต่ไม่มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบ ในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม
เหมำะสมที่จะเก็บไว้ เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (2) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วน ทั้งในด้ำน
เนื้อหำ ภำพประกอบไม่มีควำมประณีตถูกต้องของ
รูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (1) 
- แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯและคู่มือประกอบ 

กำรใช้งำนเอกสำรไม่มีควำมสมบูรณ์ 
1.2 แบบรำยงำนกำรวิจัย  (แบบ ว-สอศ-3) 
      (9 คะแนน) 
 
      1.2.1  กำรเขียนบทน ำ  
               (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 
- ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ ควำมสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำครบถ้วนถูกต้องตำม
หลักกำรเขียนบทน ำ 

ดี = (1.5) 
- ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ ควำมสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน
ตำมหลักกำรเขียนบทน ำ 

พอใช้ = (1) 
- ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ ควำมสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำไม่สอดคล้องกันตำม
หลักกำรเขียนบทน ำ 

ปรับปรุง = (0.5) 
- ไม่มีควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำวัตถุประสงค์

และสภำพปัญหำ 
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   1.2.5  สรุป อภิปรำยผล…  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
      1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัย 
               ที่เก่ียวข้อง (1.5 คะแนน) ดีมำก = (1.5) 

มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ มี
กำรน ำกรอบแนวคิด หรือ งำนวิจัยอื่น ๆ มำสนับสนุนกำร
วิจัยถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1) 
มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ มี
กำรน ำกรอบแนวคิด หรือ งำนวิจัยอื่น ๆ มำสนับสนุนกำร
วิจัยถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

พอใช้ = (0.5) 
มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ มี
กำรน ำกรอบแนวคิด หรือ งำนวิจัยอื่น ๆ มำสนับสนุนกำร
วิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

ปรับปรุง=(0) 
ไม่ มีกำรน ำองค์ ควำมรู้จำกเอกสำรที่ เกี่ ยวข้องมำ
ประยุกต์ใช้ ไม่มีกำรน ำกรอบแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืน ๆ มำ
สนับสนุนกำรวิจัย 

       1.2.3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
               (2 คะแนน) ดีมำก = (2) 

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิธีกำรทดสอบหำประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลที่ใช้ประกอบผลกำรวิจัยถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5) 

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิธีกำรทดสอบหำประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลที่ใช้ประกอบผลกำรวิจัยถูกต้องครบถ้วน  
แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (1) 

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิธีกำรทดสอบหำประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลที่ใช้ประกอบผลกำรวิจัยถูกต้องครบถ้วน 
แต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง= (0.5) 
ไม่มีควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิธีกำรทดสอบหำประสิทธิภำพประสิทธิผล 
ที่ใช้ประกอบผลกำรวิจัย ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

      1.2.4  ผลกำรวิจัย  
              (1.5 คะแนน) ดีมำก = (1.5) 

- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัยและ 
มีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยถูกต้องและครบถ้วนตำม
ระเบียบวิธีวิจัย 

ดี = (1) 
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

บำงข้อ และมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบวิธี
วิจัยมีข้อผิดพลำดน้อย 

พอใช้ = (0.5) 
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

บำงข้อและมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย 
มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง=(0) 
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

และไม่มีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย 
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/จุดให้คะแนน… 
 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.2.5  สรุป อภิปรำยผล 
         และข้อเสนอแนะ 
         (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 
มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็น
และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ หรือ กำร
พัฒนำต่อยอดถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5) 
- มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็น

และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์หรือกำร
พัฒนำต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (1) 
- มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็น 

และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์หรือกำร
พัฒนำต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง = (0.5) 
ไม่มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยและไม่ตรง
ประเด็นไม่มีข้อเสนอแนะ ในกำรน ำไปใช้ประโยชน์
หรือกำรพัฒนำต่อยอด 

1.3 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 
อัปโหลดไฟล์ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์ 

2.  กำรน  ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

2.1  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนภำษำไทยและบุคลิกภำพ   
      ของผู้น ำเสนอผลงำน  
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 

- มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ    
  อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน   
  เอกสำรในกำรเผยแพรผ่ลงำน อย่ำงครบถ้วนและ 
  เหมำะสม 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำทของผู้น ำเสนอ    
  เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 
- อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
  กำรประดิษฐ์  
- ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและวิธีกำร 
  ท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน 



ข้อก ำหนด กตกิำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  (9) 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

 

ดี = (4) 

- มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน ใช้วัสดุ 
  อุปกรณ์ ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน  
  เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ  
  เหมำะสม 2 ด้ำน 
- อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลอง ผลงำน สิ่งประดิษฐ์ฯ  
  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
  กำรประดิษฐ์  
- ด้ำนประโยชน์ใช้สอยด้ำนประสิทธิภำพและวิธีกำร   
  ท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 3 ด้ำน 

พอใช ้ = (3) 

- มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ 
  อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน  
  เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนภำษำไทยแต่มีข้อบกพร่องมำก 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 
  ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม 1 ด้ำน 
- อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลอง ผลงำน สิ่งประดิษฐ์ฯ  
  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
  กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย  
- ด้ำนประสิทธิภำพและวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
  ได้ถูกต้อง 2 ด้ำน 

ปร ับปร ุง = (2) 

- ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
  ไม่เหมำะสม 
- ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 

2.2  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนภำษำอังกฤษและ 
      บุคลิกภำพของ 
      ผู้น ำเสนอผลงำน (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 

- มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน ใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลองตลอดจนเอกสำรใน 
  กำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ  
  เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 
- อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลอง ผลงำน สิ่งประดิษฐ์ฯ   
  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
  กำรประดิษฐ์  
- ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและวิธีกำรท ำงำน 
  ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน 

 
 
 
 

/จุดให้คะแนน… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
 

ดี = (4) 

- มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสำร 
  ในกำรเผยแพร่ผลงำนแต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ  
  เหมำะสม 2 ด้ำน 
- อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
  กำรประดิษฐ์ 
- ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและวิธีกำรท ำงำน   
  ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ได้ถูกต้อง 3 ด้ำน 

พอใช ้ = (3) 
 

- มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสำร 
  ในกำรเผยแพร่ผลงำนภำษำอังกฤษ แต่มีข้อบกพร่องมำก 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ  
  เหมำะสม 1 ด้ำน 
- อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
  กำรประดิษฐ์  
- ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและวิธีกำรท ำงำน  
  ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 2 ด้ำน 

ปร ับปร ุง = 
(2) 

- ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
- กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท  ของผู้น ำเสนอ 
  ไม่เหมำะสม 
- ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 

3.  ข ้อก  ำหนด/ค ุณสมบ ัต ิของผลงำนส ิ่งประด ิษฐ์ฯ  (รวม 50 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.1  ประดิษฐ์คิดค้นข้ึนใหม่หรือพัฒนำ 
      ขึ้นใหม ่ (10 คะแนน) ด ีมำก = (10) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ โดยไม่ใช่กำร
จัดหำอุปกรณ์ส ำเร็จรูปมำประกอบส่งประกวด   

ดี = (8) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงข้ึนใหม่โดยไม่ใช่
กำรจัดหำอุปกรณ์ส ำเร็จรูปมำประกอบส่งประกวด  

พอใช้ = (6) ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงข้ึนใหม่บำงส่วน  

ปรับปรุง = (4) ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่ 

 
 

/3.2  ประโยชน์กำรใช้งำน… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
3.2  ประโยชน์กำรใช้งำน  
      (15 คะแนน) ด ีมำก = (15) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ 
ต่อกำรใช้งำนได้จริง ตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำรและมี
หลักฐำน ได้แก่ เอกสำร รบัรองและภำพประกอบ ฯลฯ 

ดี = (10) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ 
ต่อกำรใช้งำนได้จริง ไม่ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์และมี
หลักฐำน ได้แก่ เอกสำรรับรอง และภำพประกอบ ฯลฯ 

พอใช้ = (7) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อ
กำรใช้งำนได้จริง ไม่ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์ ไม่มีหลักฐำน  

ปรับปรุง = (5) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อกำรใช้งำนได้จริง ไม่ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์มำก  
ไม่มีหลักฐำน ได้แก่ เอกสำรรับรอง และภำพประกอบ ฯลฯ 

3.3  ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
       (15 คะแนน) ด ีมำก = (15) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลครบ ตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบคุณลักษณะ
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี = (10) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลครบ ตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบคุณลักษณะของ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = (7) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้ไม่ต่อเนื่องมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลไม่เป็นไป ตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบคุณลักษณะ
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่อง 

ปรับปรุง = (5) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่ท ำงำนตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบ
คุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.4  กำรพัฒนำ… 
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 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์  (12) 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
3.4  กำรพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ 
      หรืออุตสำหกรรม  
      (10 คะแนน) 
 

ด ีมำก = (10) 
สำมำรถแสดงหลักฐำน กำรซื้อขำยสิ่งประดิษฐ์หรือ
ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ พัฒนำกระบวนกำรผลิตสู ่เช ิง
พำณิชย์ หรืออุตสำหกรรม 

ด ี = (8) 
สำมำรถแสดงหลักฐำน กำรเจรจำ กำรซื้อขำยสิ่งประดิษฐ์ 
หรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ พัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิง
พำณิชย์ หรืออุตสำหกรรม 

พอใช้ = (6) 

สำมำรถแสดงหล ักฐำน กำรเสนอแนวควำมคิด 
ข้อก ำหนด เพ่ือน ำไปสร้ำงสิ่งประดิษฐ์หรือต้นแบบ
สิ่งประดิษฐ์ พัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์ หรือ
อุตสำหกรรม  

ปร ับปร ุง = (4) 
- สำมำรถแสดงหลักฐำน กำรให้ค ำแนะน ำหรือช่วยเป็น

ที่ปรึกษำ ในกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์เพ่ือด ำเนินกำรทำง
ธุรกิจต่อไป 

4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนส ิ่งประด ิษฐ์ฯ  ในด ้ำนกำรออกแบบ  (รวม 25 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

4.1  เทคนิคกำรออกแบบและระบบ 
      กำรท ำงำน (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10) 
กำรออกแบบระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร และระบบกำรท ำงำนไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

ดี = (8) 
กำรออกแบบระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้อง ตำมหลัก
วิชำกำร แต่ระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

พอใช ้ = (6) 
กำรออกแบบระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้อง ตำมหลัก
วิชำกำรบำงส่วนและระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

ปร ับปร ุง = (4) 
กำรออกแบบระบบกำรท ำงำนไม่เป็นไป ตำมหลัก
วิชำกำร และระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

4.2  ร ูปแบบควำมเหมำะสม  
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำน ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (4) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำน เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช ้ = (3) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำน เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปร ับปร ุง = (2) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก ไม่เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำน  

4.3  ควำมปลอดภัยและผลกระทบต่อ   
      ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย ไม่มี
ผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกำรใช้งำน และ
มีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และ
ผู้ใช้งำน 

 

/4.4  คุณภำพและ… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

 

ด ี = (4) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัยไม่มี
ผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมในกำรใช้งำน และ
มีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และ
ผู้ใช้งำนแต่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม 

พอใช้ = (3) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัยไม่มี
ผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมในกำรใช้งำนและมี
ระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์ 

ปร ับปร ุง = (2) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่มีควำมปลอดภัย มี
ผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในกำรใช้งำน และ
ไม่มีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์  และ
ผู้ใช้งำน 

4.4  คุณภำพและควำมเหมำะสมของวัสดุ        
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 
คุณภำพและควำมเหมำะสมของวัสดุที่ใช้มีควำมคงทน
แข็งแรง เหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ดี = (4) 
คุณภำพและควำมเหมำะสมของวัสดุที่ใช้มีควำมคงทน
แข็งแรง สูงเกินควำมจ ำเป็นกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 

พอใช้ = (3) 
คุณภำพและควำมเหมำะสมของวัสดุที่ใช้มีควำมคงทน
แข็งแรง น้อยกว่ำที่ควรจะใช้กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 

ปรับปรุง = (2) 
คุณภำพและควำมเหมำะสมของวัสดุมีควำมคงทน
แข็งแรงไม่เหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 

 

หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 3. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ว่ำมีคะแนนต่ำงกันหรือไม่  โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 

 

10.  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
 
 

     
(นำยภูวเดช  อินทรพรหม) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี 
ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนด กติกำ 

และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทย์ 

(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 
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