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ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน 
การประกวดสดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  ประจําปการศ ึกษา 2558 

………………………………………….. 
ประเภทท ี่ 10 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวร (Software Innovation) 
 

1. คําจํากัดความ :  
        เปนสิ่งประดิษฐประเภทซอฟแวร หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีถูกพัฒนา หรือคิดคนข้ึนใหม 
        เพ่ือติดตั้ง และใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบสวนบุคคล หรือเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
        ท่ีใหบริการบนระบบเครือขายขนาดตาง ๆ หรืออินเทอรเน็ต  หรืออุปกรณเคลื่อนท่ี 
        ( Mobile Devices ) หรือเครื่องอุปกรณสมองกลฝงตัว ( Embedded Devices ) 
 

2. เจตนารมณ :   เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการสรางสรรคการพัฒนาซอฟตแวร ในการยกระดับคุณภาพ 

        สังคมใหเปนสังคมแหงเทคโนโลยี และการเรียนรู 

3.  ว ัตถ ุประสงค 
  3.1  เพ่ือสนองยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอาชีวศึกษาของชาติ 
  3.2  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการเรียนรู และทักษะในกระบวนการประดิษฐคิดคนนวัตกรรม 
        และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.3  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมดานซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

  3.4  เพ่ือสนับสนุนการนําไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรดานซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

  3.5  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชยดานอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
  3.6  เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกของสถานศึกษา 
 

4. ขอกําหนดทั่วไป 
  4.1  เปนซอฟตแวรท่ีติดตั้ง และใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบสวนบุคคล  

        หรือเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการบนระบบเครือขายขนาดตาง ๆ  

        หรืออินเตอรเน็ต หรืออุปกรณเคลื่อนท่ี (Mobile Devices) หรือเครื่องอุปกรณ 

        สมองกลฝงตัว (Embedded Devices) 
  4.2  เปนซอฟตแวรท่ีคิดคนข้ึนใหม หรือพัฒนาข้ึนใหมใหเหมาะสมกับการใชงาน 
        มีความปลอดภัย มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไมเกินเกณฑมาตรฐาน 

  4.3  เปนผลงานท่ีใชงานไดจริง เกิดประโยชนตามวัตถุประสงคและมีความปลอดภัย 

        ในการใชงาน 

  4.4  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเกิดจากการบูรณาการ การเรียน การสอน ท่ีสามารถสาธิต  

 หรือทดลองการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต  

 หรือทดลองการใชงานใหเห็นไดอยางเดนชัด  
  4.5  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขารวมการประกวดประเภทท่ี 10 จากสถานศึกษาเดียวกัน     
        ตองไมซํ้ากับผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอ่ืนๆ อาทิเชน ชื่อ รูปราง 
        คุณลักษณะและกระบวนการทํางาน ฯลฯ 
 4.6  มีเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ รายงานการว ิจ ัย ค ูม ือประกอบ    
  การใช งาน และแบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ จํานวน 3 เลม  
  (เอกสารจะตองอยูภายในเลมเดียวกัน หากไมอยูภายในเลมเดียวกัน คณะกรรมการจะไม
  พิจารณาตรวจใหคะแนน จะมีผลคะแนนเปนศูนย) 

/ 4.7  แบบแสดง... 
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 4.7  แบบแสดงคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเขารวมการประกวดใหเปนไปตามแบบท่ี 
  สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กําหนด จํานวน 4 แผน 
  (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน ) 
 4.8  ใหบันทึกขอมูลเนื้อหาท้ังหมดลงแฟ มข อม ูลอ ิเล ็กทรอน ิกส (*.doc และ *.pdf) ลงแผ น  
  CD หร ือ DVD ตามลําดับ พรอมระบุรายละเอียด ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา  
  จํานวน 4 แผน และบรรจุลงไวในซองต ิดไว ท ี่ด านในปกหล ังของเอกสารประกอบการ  
  นำเสนอผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ท ั้ง 3 เล ม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และอีก จํานวน 1 แผน  
  ใหนําสงตอนลงทะเบียนพรอมแบบแสดงคุณลักษณะฯ  ตามขอ 4.7 

  4.9  มีนักเรียน น ักศ ึกษา ผ ูร วมประด ิษฐ ค ิดค น จํานวนไม เก ิน 10 คน และท ี่ปร ึกษา 

        จํานวนไม เก ิน 5 คน 
 

5.  หล ักเกณฑ การพ ิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
   5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดท่ัวไป  
        ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท ี่ 10 ท ุกประการ จ ึงจะเขารวมการประกวดได 
  5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดจะตองลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลา
   ท่ีกําหนดหากไมลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาท่ีกําหนด  
   ไมอนุญาตใหเขารวมการประกวดแตอนุญาตใหจัดแสดงผลงานได 
  5.3  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดตองเปนผลงานท่ีนักเรียน นักศึกษา ทําดวยตนเอง 
        หากเปนการจางผูอ่ืนทํา จะถูกตัดสิทธิ์การประกวด 
  5.4  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเปนการนําซอฟตแวรท่ีมีจําหนาย หรือแจกฟรี ( Free Software) 
        มาพัฒนาตอยอดตองสามารถแสดงใหเห็นวาไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิม
        อยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบผลงานของผูอ่ืน 
  5.5  ซอฟตแวร ท่ีใชในการออกแบบ พัฒนา ติดตั้งใชงาน ตองเปนซอฟตแวรท่ีไมละเมิดสิทธิ์ 
  5.6  ผูเขาประกวดจะตองเตรียมอุปกรณประกอบตาง ๆ รวมท้ังการใชระบบเครือขาย  
        หรือการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต (ถามี) ใหพรอมตอการสาธิตการทํางานดวยตนเอง 
  5.7  ผูเขาประกวดตองนําเสนอข้ันตอน กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร ภายในหองนําเสนอ
        พรอมตอบคําถามของคณะกรรมการ ในเวลาตามความเหมาะสม ไมเกิน 15 นาที  
        หรือตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
  5.8  ใหผูเขาประกวดจัดทําโปสเตอรขนาด 40 x 60 เซนติเมตร ( A2 ) จํานวน 1 แผน 
         เพ่ือจัดแสดงในสวนแสดงนิทรรศการ 
  5.9  การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขาประกวด สามารถ
        เปลี่ยนแปลงไดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทานั้น และตองแจงลวงหนากอน          
        การประกวดไม น อยกว า 7 ว ัน สวนการประกวดในระดับภาคและระดับชาติ  
 ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
 5.10  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา 
    มีการลอกเลียนแบบ หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 5.11  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงประกวดและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลัง
         วามีการลอกเลียนผลงาน หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล  
    และเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปข้ึนมาแทน 
 5.12  กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูชี้ขาด 

 
/ 6.  เอกสารประกอบ... 
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6.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส ิ่งประด ษิฐ ฯ และรายงานการว ิจ ัย  
 ใหจัดสงเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และรายงานการวิจัยในวันลงทะเบียน 
ตามกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด จํานวน 3 เล ม ภายในเล ม ประกอบด วย 5 สวน  ดังนี้ 
  ส วนท ี่ 1  แบบนําเสนอผลงานส ิง่ประด ษิฐ 
  ส วนท ี่ 2  รายงานการว ิจ ัย บทท ี่ 1 - บทท ี่ 5  ไม เก ินจํานวน 20 หน า โดยไม รวมปก บทค ัดย อ  
    กิตต ิกรรมประกาศ สารบ ัญ บรรณาน ุกรม และภาคผนวก  
    (หากเก ินจํานวน 20 หน า คณะกรรมการจะไม รับพ ิจารณา ) 
  ส วนท ี่ 3  ค ูม ือประกอบการใช งานเป ็นภาษาไทย หร ือภาษาอ ังกฤษ 
 ส วนท ี ่4  แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเขารวมการประกวดใหเปนไปตามแบบท่ี 
  สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กําหนด จํานวน 4 แผน 
    (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน ) 
  ส วนท ี่ 5  ใหบันทึกขอมูลเนื้อหาท้ังหมดของสวนท่ี 1 - 4  เปนแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
     (*.doc และ *.pdf) ลงในแผน CD หรือ DVD ตามลําดับ พรอมระบุรายละเอียด                   
               ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา ลงในแผน CD หรือ DVD  จ ํานวน 4 แผ น  
    และบรรจลุงไวในซองต ดิไว ท ี่ด านในปกหล ังของเอกสารประกอบการนำเสนอ 
    ผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ท ั้ง 3 เล ม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และอีก จํานวน 1 แผน  
    ใหสงพรอมแบบแสดงคุณลักษณะผลงานประดิษฐฯ ตอนลงทะเบียน    
  

7.  การพิมพแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และรายงานการวิจัย 
  7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
  7.2  ขนาดต ัวอ ักษร แบบปกต ิ ขนาด 16 point และห ัวข อ ขนาด 18 point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ 8.  หลักเกณฑ... 
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8.  หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทที ่10 

 

/ 9. ข อพ ิจารณา… 
 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประด ิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 20 คะแนน) 

1.1  แบบนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (2 คะแนน) 

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล / รายละเอียด  2 1.5 1 0 
1.2  เอกสารรายงานการวิจัย  (7 คะแนน) 

      1.2.1  รูปแบบการวิจัยท่ีถูกตอง  (3 คะแนน)  3 2 1 0 

      1.2.2  ความสมบูรณของเนื้อหา  (4 คะแนน) 4 3 2 0 

1.3  เอกสารแสดงข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร  (7 คะแนน) 

      1.3.1  รูปแบบข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวรถูกตอง  (3 คะแนน)  3 2 1 0 

      1.3.2  ความสมบูรณของเนื้อหา  (4 คะแนน) 4 3 2 0 

1.4  คูมือประกอบการใชงานและแบบฟอรมคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (2  คะแนน) 

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล / รายละเอียด 2 1.5 1 0 

1.5  CD/DVD บันทึกขอมูลตามขอกําหนดในขอ 4.8  (2 คะแนน) 

      ความครบถวนสมบูรณของขอมูล  2 1.5 1 0 
2.  ขอกําหนด / คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

     2.1  ประดิษฐ หรือพัฒนาข้ึนใหม  (5 คะแนน)  5 4 3 2 

     2.2  สามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงค  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
3.  ความเหมาะสมของผลงานส่ิงประดิษฐฯ ดานการออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 

          3.1  เทคนิคการออกแบบและระบบการทํางาน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

     3.2  รูปแบบความเหมาะสม  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

4.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     4.1  ความพรอมในการนําเสนอผลงานและการสาธิต  (4 คะแนน) 4 3 2 0 

     4.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

     4.3  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน  (3 คะแนน) 
 
 

3 2 1 0 

5.  ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     5.1  การวิเคราะหระบบการทํางาน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

     5.2  การออกแบบระบบการทํางาน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

     5.3  การพัฒนาระบบการทํางาน  (5 คะแนน) 
 
 

5 4 3 2 

     5.4  การติดตั้งและทดสอบระบบการทํางานงาน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

6.  คุณคาของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 30 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

     6.1  ประโยชนการใชงาน  (10 คะแนน) 10 7 5 3 

     6.2  ประสิทธิภาพ  (10 คะแนน) 10 7 5 3 

     6.3  สามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชยและหรืออุตสาหกรรม ได (10คะแนน) 
 
 

10 7 5 3 

รวม 100  คะแนน 
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/ จุดใหคะแนน… 

 

9.  ข อพ ิจารณาการให คะแนนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ประเภทท ี่ 10 
1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน ( รวม 20 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1  แบบนําเสนอผลงานส ิง่ประดิษฐ 
      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล  
      / รายละเอียด   
      (2 คะแนน) 

ดีมาก (2)  = 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบนําเสนอ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 19 ขอ  

 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตองของรูปแบบ
ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  

 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

 

ดี  (1.5)  = 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบนําเสนอ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 19 ขอ  

 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 
ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตอง 

 ของรปูแบบในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช (1)  = 
 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบนําเสนอ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 19 ขอ  

 ไมครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบ  
 ไมมีความประณีตถูกตองของรปูแบบ 
 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  

ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ (0) = 
 

 ไมนําสงแบบนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
 และคูมือประกอบการใชงาน 

1.2  เอกสารรายงานการวิจัย 
       (7 คะแนน) 
 

      1.2.1 รูปแบบการวิจัยท่ีถูกตอง   
1                (3 คะแนน) 

ด ีมาก (3) = 

 รูปแบบเอกสารงานวิจัย ท้ัง 5 บท  
 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 

ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตองของรูปแบบ
ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  

 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี (2) = 

 รูปแบบเอกสารงานวิจัย ท้ัง 5 บท  
 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 

ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตอง 
 ของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก  
 การจัดทํารูปเลม  
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช (1) = 

 รูปแบบเอกสารงานวิจัย ท้ัง 5 บท 
 ไมครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบ  
 ไมมีความประณีตถูกตองของรปูแบบ 
 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  

ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง (0) = 
 รูปแบบเอกสารงานวิจัย ท้ัง 5 บทไมมีความถูกตอง  

ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 
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/ จุดใหคะแนน… 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

       1.2.2  ความสมบูรณของเนื้อหา 
                (4 คะแนน) 

ด ีมาก (4) = 
 เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท  
 มีความสมบูรณครบถวนตามหลักวิชาการ 
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได  

ดี (3) = 

 เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท  
 มีความสมบูรณครบถวนตามหลักวิชาการ 
 แตมีขอบกพรองบางสวน 
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช (2) = 
 เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท 
 มีขอบกพรองมาก 
 ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง (0) = 
 เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท 
 ไมมีความถูกตอง 
 ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

1.3  เอกสารแสดงข้ันตอนการพัฒนา 
      ซอฟตแวร  (7 คะแนน) 
 

      1.3.1  รูปแบบข้ันตอนการพัฒนา 
               ซอฟตแวรถูกตอง 
               (3 คะแนน) 

ด ีมาก (3) = 

 รูปแบบเอกสาร มีความสมบูรณครบถวน  
 และประณีตถูกตองในการพิมพ การจัดทําปก 
 และรูปเลมเอกสาร เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปน

เอกสารอางอิงได 

ดี (2) = 

 รูปแบบเอกสาร มีความสมบูรณครบถวน  
 และประณีตถูกตองในการพิมพ การจัดทําปก  
 และรูปเลมเอกสาร มีขอบกพรองบางสวน 
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช (1) = 
 รูปแบบเอกสาร 

 มีขอบกพรองมาก  
 ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง (0) = 
 รูปแบบเอกสารแสดงข้ันตอนการพัฒนา 

ซอฟตแวร ไมมีความถูกตอง 
 ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

       1.3.2  ความสมบูรณของเนื้อหา 
                (4 คะแนน) 

ด ีมาก (4) = 
 เนื้อหาแสดงข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร 
 มีความสมบูรณครบถวนตามหลักวิชาการ 
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได  

ดี (3) = 

 เนื้อหาแสดงข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร  
 มีความสมบูรณครบถวนตามหลักวิชาการ 
 แตมีขอบกพรองบางสวน 
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช (2) = 
 เนื้อหาแสดงข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร  
 มีขอบกพรองมาก 
 ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง (0) = 
 เนื้อหาแสดงข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร  
 ไมมีความถูกตอง 
 ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 
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2.  ขอกําหนด / คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.1 ประดิษฐ หรือพัฒนาข้ึนใหม 
      (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีคิดคนข้ึนใหม  
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ดี (4) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม  
และมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางชัดเจน 

พอใช (3) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม 
แตไมมีผลตอประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง (2)= 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีไมไดประดิษฐ  
หรือพัฒนาข้ึนใหม 

2.2  สามารถทํางานได 
       ตรงตามวตัถุประสงค  
       (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = ทํางานไดด ีและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 

ดี (4) = 
ทํางานไดดี และสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 
แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช (3) = 
ทํางานไดด ีและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง (2) = ทํางานไมไดตรงตามวัตถุประสงค 
 
 

/ 3.  ความเหมาะสม... 
 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.4  คูมือประกอบการใชงานฯ 
      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล 
      / รายละเอียด 
       (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 

มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะ การติดตั้ง  
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา  
และท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถต ดิต อได  
ถ ูกต องครบถ วน 

ดี (1.5) = 

มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะ การติดตั้ง  
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา 
และท่ีอยูของผูผลิตท ี่สามารถต ิดต อได ถ ูกต อง 
แต ม ีข อผ ิดพลาดเล ็กน อย 

พอใช (1) = 

มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะ การติดตั้ง  
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา  
และท่ีอยูของผูผลิต ท ี่สามารถต ดิต อได ถ ูกต อง 
แต ม ีข อผ ิดพลาดค อนข างมาก 

ปรับปรุง (0) = 

ไมมีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดตั้ง   
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา  
และท่ีอยูของผ ูผล ิต ท ี่สามารถต ิดต อได  
ไม ถ ูกต องไม ครบถ วน 

1.5  CD/DVD บ ันท ึกข อม ูล 
      ตามข อกําหนดในข อ 4.8 
      ความครบถวนสมบรูณของขอมูล 
      (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = ม ีข อม ูลครบถ วนท้ัง 4 สวน 

ดี (1.5) = ม ีข อม ูลครบถวนเพียง 3 สวน 

พอใช (1) = ม ีข อม ูลครบถวนเพียง 2 สวน 

ปรับปรุง (0) = มีขอมูลครบถวนนอยกวา 2 สวน 
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3.  ความเหมาะสมของผลงานส่ิงประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.1 รูปแบบเหมาะสม 
      (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน ครบท้ัง 3 ดาน 

ดี (4) = 
รูปราง ขนาด น้ําหนกั เหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช (3) = 
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรุง (2)  = 
รูปราง ขนาด น้ําหนัก ไมเหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน  

3.2  เทคนิคการออกแบบ 

      และระบบการทํางาน  

      (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ  
และระบบการทํางานไมยุงยากซับซอน 

ดี (4) = 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ  
และระบบการทํางานไมยุงยากซับซอน 

พอใช (3) = 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ  
และระบบการทํางานไมยุงยากซับซอน 

ปรับปรุง (2) = 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ  
และระบบการทํางานไมยุงยากซับซอน 

 
4.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ (รวม 10 คะแนน) 

จุดใหคะแนนส่ิงประดิษฐ ขอพิจารณา 

4.1  ความพร อมในการนําเสนอ 
      ผลงานและการสาธ ิต  
      (4 คะแนน) 

ด ีมาก (4) = 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบ ในการอธิบาย สาธิต 
ทดลอง ตลอดจนเอกสาร ในการเผยแพรผลงาน
อยางครบถวนและเหมาะสม 

ดี (3) = 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบ ในการอธิบาย สาธิต 
ทดลอง ตลอดจนเอกสาร ในการเผยแพรผลงาน 
แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช (2) = 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบ ในการอธิบาย สาธิต 
ทดลอง ตลอดจนเอกสาร ในการเผยแพรผลงาน 
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง (0) =  ไมมีความพรอมในการนาํเสนอผลงาน 
 
 

/ จุดใหคะแนน... 
 



 
ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน ประเภทที่ 10  สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวร  9 

 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน 
      (3 คะแนน) 

ดีมาก (3) = 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ดี (2) = 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช (1) = 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรุง (0) = 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 

4.3 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน  
      (3 คะแนน) 

ด ีมาก (3) = 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ 
ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไดถูกตองท้ัง 4 ดาน 

ดี (2) = 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ 
ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ไดถูกตอง 3 ดาน 

พอใช (1) = 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง 
ผลงานสิง่ประดษิฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ 
ดานประโยชนใชสอย ดานประสทิธิภาพ  
และวิธีการทาํงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ไดถูกตอง 2 ดาน 

ปรับปรุง (0) =  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 5. ข้ันตอนการออกกแบบ... 
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5. ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 20 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

5.1  การวิเคราะหระบบการทํางาน 
      (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 

มีการวิเคราะหอยางเปนข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน 
อยางถูกตอง ครบถวนตามมาตรฐาน 

ดี (4) = 

มีการวิเคราะหอยางเปนข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน 
อยางถูกตอง แตไมครบถวนตามมาตรฐาน 

พอใช (3) = 

มีการวิเคราะหอยางเปนข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน 
แตไมถูกตอง และครบถวนตามมาตรฐาน 

ปรับปรุง (2) = 
มีการวิเคราะหท่ีไมเหมาะสม และไมสอดคลอง  
ตามความตองการของระบบงาน 

5.2  การออกแบบระบบการทํางาน 
      (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 
มีการออกแบบอยางเปนข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน 
อยางถูกตอง ครบถวนตามมาตรฐาน 

ดี (4) = 
มีการออกแบบอยางเปนข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน 
อยางถูกตอง แตไมครบถวนตามมาตรฐาน 

พอใช (3) = 
มีการออกแบบอยางเปนข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
สอดคลอง ตามความตองการของระบบงาน 
แตไมถูกตอง และครบถวนตามมาตรฐาน 

ปรับปรุง (2)  = 
มีการออกแบบท่ีไมเหมาะสม และสอดคลอง 
ตามความตองการของระบบงาน 

5.3  การพัฒนาระบบการทํางาน 
      (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 
มีการพัฒนาโปรแกรมอยางเปนข้ันตอน 
ท่ีสอดคลอง ตามการออกแบบระบบงาน 
อยางถูกตอง ครบถวนตามมาตรฐาน 

ดี (4) = 
มีการพัฒนาโปรแกรมอยางเปนข้ันตอน 
ท่ีสอดคลอง ตามการออกแบบระบบงาน 
อยางถูกตอง แตไมครบถวนตามมาตรฐาน 

พอใช (3) = 
มีการพัฒนาโปรแกรมอยางเปนข้ันตอน 
ท่ีครบถวนตามมาตรฐาน แตไมสอดคลอง 
ตามการออกแบบระบบงาน 

ปรับปรุง (2) = 
มีการพัฒนาโปรแกรมท่ีไมครบถวนตามมาตรฐาน  
และไมสอดคลองตามการออกแบบระบบงาน 

 
 
 
 

/ จุดใหคะแนน... 
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5.4  การติดตั้ง และทดสอบระบบงาน 
      (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 

มีการติดตั้งงาย และสะดวก สามารถทดสอบ 
การใชงานกับขอมูลท่ีถูกตอง และไดผลลัพธ 
อยางถูกตอง สามารถปองกันการรับขอมูล  
หรือการสั่งงานท่ีไมถูกตองได 

ดี (4) = 

มีการติดตั้งงาย และสะดวก สามารถทดสอบ 
การใชงานกับขอมูลท่ีถูกตอง และไดผลลัพธ 
อยางถูกตอง แตไมสามารถปองกันการรับขอมูล  
หรือการสั่งงานท่ีไมถูกตองได 

พอใช (3) = 

มีการติดตั้งงาย และสะดวก สามารถทดสอบ 
การใชงานกับขอมูลท่ีถูกตอง แตไดผลลัพธ 
ไมถูกตอง และไมสามารถปองกันการรับขอมูล  
หรือการสั่งงานท่ีไมถูกตองได 

ปรับปรุง (2) = 
มีการติดตั้งไมสะดวก และไมสามารถปองกัน 
การรับขอมูล หรือการสั่งงานท่ีไมถูกตองได 
และมีผลลัพธไมถูกตอง 

 
6.  คุณคาของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 30 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

6.1  ประโยชนการใชงาน 
      (10 คะแนน) 

ด ีมาก (10) = 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค
ทุกประการ และมีหลักฐานการนําไปใชงาน ไดแก 
เอกสารรับรอง และภาพประกอบ 

ดี (7) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริง 
ตามวัตถุประสงคทุกประการ  

พอใช (5) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริง  

แตไมครบถวนตามวัตถุประสงคทุกประการ 

ปรับปรุง (3) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดเล็กนอย  

 
 
 
 
 
 
 

 
/ จุดใหคะแนน... 
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6.2  ประสิทธิภาพ  
       (10 คะแนน) 

ด ีมาก (10) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพครบตามท่ีกําหนดไวใน 
คุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

ดี (7) = 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพครบตามท่ีกําหนดไวใน 
คุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช (5) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดไมครบ 
ตามท่ีกําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ และมีขอบกพรอง  

ปรับปรุง (3) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไมได 
ตามท่ีกําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

6.3  สามารถพัฒนาตอยอดสูเชิงพาณิชย 
      และหรืออุตสาหกรรม ได 
       (10 คะแนน) 

ด ีมาก (10) = 

สามารถแสดงหลักฐานและยกตัวอยาง 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีจะนําไปพัฒนาตอยอด 
และพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย 
และหรืออุตสาหกรรมในปจจุบันได 

ดี (7) = 

สามารถแสดงหลักฐานและยกตัวอยาง 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีจะนําไปพัฒนาตอยอด 
และพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย 
และหรืออุตสาหกรรมในปจจุบันได  
แตไมมีหลักฐานมาแสดง 

พอใช (5) = 
มีแนวโนมท่ีจะนําไปพัฒนาตอยอด 
และพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย  
และหรืออุตสาหกรรมในปจจุบัน 

ปรับปรุง (3) = 
 ไมสามารถพัฒนาผลงานหรือกระบวนการผลิต 
 สูเชิงพาณิชยและหรืออุตสาหกรรมได 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นายมงคลชัย  สมอุดร) 
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