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ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ (HEALTH CARE) 1 

ข้อกําหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน 
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แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

………………………………………………………………………………………… 

 

ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐด์้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อสขุภาพ (HEALTH CARE) 
 

1. คําจํากัดความ 
 เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE) ที่ถูกพัฒนาหรือ
คิดค้นขึ้นใหม่ ที่บ่งช้ีว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงกระบวนการตามหลัก
ของการวิจัย สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร เก่ียวกับ HEALTH CARE งานพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพชีวิตที่ดี และความเป็นอยู่ของชุมชน 
หรือเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ดูแลอํานวยความสะดวกเพ่ือผู้สูงวัย ผู้พิการ และโรคอุบัติใหม่ โดยเป็น
ผลงานที่เกิดจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือการร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

2. เจตนารมณ์ 
 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ 
(HEALTH CARE) ในการยกระดับคุณภาพสังคม ช่วยเสริมสร้างและเพ่ิมศักยภาพของระบบการดูแลสุขภาพ  
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยได้อย่างย่ังยืน และส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งไปสู่การพัฒนานวัตกรรม เพ่ือการผลิต 
และจําหน่าย 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
  3.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ (HEALTH CARE) 
  3.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยนวัตกรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ (HEALTH 
CARE) 
  3.4 เพ่ือสนับสนุนการนําไปย่ืนขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ 
  3.5 เพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ 
(HEALTH CARE) 
 

4. ข้อกําหนดท่ัวไป 
  4.1 เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ (HEALTH CARE) 

 4.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4.3 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน ที่สามารถสาธิตหรือทดลอง 
การใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์และมีหลักฐานแสดงการสาธิตและทดลองการใช้งานให้เห็นได้อย่างเด่นชัด 

 
 

 
/4.4 ผลงาน... 
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  4.4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประเมินประเภทที่ 5 จากสถานศึกษาเดียวกัน 
ต้องไม่ซ้ํากับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกันหรือประเภทอื่น ๆ อาทิเช่น ชื่อ รูปร่าง คุณลักษณะ 
กระบวนการทํางาน ฯลฯ และต้องไม่เคยผ่านการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 
มาก่อนหรือนําผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าร่วมการประเมินใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 
  4.5 ผู้จัดทําสิ่งประดิษฐ์จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. หรือระดับ ปวส. ในรูปแบบ 
การศึกษาในระบบปกติ ทวิศึกษา ทวิภาคี หรือเทียบโอน ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 4.6 การจัดทําเอกสารประกอบการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯเข้ารับการประกวด/ประเมินฯ
ให้อัปโหลดไฟล์เอกสาร PDF เข้าระบบฐานข้อมูล Thaiinvention.net พร้อมลงทะเบียนในทุกระดับการประกวด/ 
ประเมินฯ ไฟล์เอกสาร PDF ที่ต้องอัปโหลดประกอบด้วย 
      4.6.1 แบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบว-สอศ-2) หากไม่ปรากฏ 
การส ืบค้นข้อม ูลที่เก ี่ยวข้องในแบบ ว-สอศ-2 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาให ้คะแนนของเอกสารน ี้ 
      4.6.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบว-สอศ-3) ไม ่เกิน 20 หน้า 
      4.6.3 ภาคผนวกประกอบด ้วย 
    - คู่ม ือประกอบการใช ้งานภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษ 
    - แบบแสดงคุณลักษณะผลงานฯ พิมพ์ออกจากระบบ Thaiinvention.net 
     - แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง 
    - หลักฐานการเผยแพร่สู่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือการซื้อขายเชิงพาณิชย์ 
    - รูปถ่ายจริงของผลงานสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 2-3 รูป 
 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด/ประเมิน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อกําหนดทั่วไป ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 5 ทุกประการ จึงจะเข้าร่วมการประกวด/ประเมินได้ 
 5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด/ประเมิน ต้องมีการลงทะเบียนผลงาน 

ในฐานข้อมูลออนไลน์ (Thaiinvention.net) ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ก่อนวันประกวด/ประเมินฯ ตามวันและเวลา 
ที่กําหนด จึงจะมีสิทธ์ิเข้าร่วมการประกวด/ประเมิน โดยให้นําส่งเอกสารแบบคุณลักษณะที่พิมพ์ออกจากระบบ 
ณ จุดลงทะเบียน ในวันที่เข้าร่วมการประกวด/ประเมินฯ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 5.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด/ประเมิน ต้องเป็นผลงานที่นักเรียน นักศึกษา 
ทําด้วยตนเอง หากเป็นการจ้างผู้อ่ืนทําจะถูกตัดสิทธ์ิการประกวด/ประเมิน 

 5.4 การเปลี่ยนแปลงช่ือหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าร่วมการประกวด/ประเมิน
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเท่านั้น และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวด/ประเมิน
ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยต้องตรงกับการลงทะเบียนออนไลน์ด้วย ส่วนการประกวด/ประเมินในระดับภาค 
และระดับชาติ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงช่ือหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด/ประเมิน หากคณะกรรมการตรวจสอบ
พบว่า มีการลอกเลียนแบบหรือส่งเข้าร่วมการประกวด/ประเมินมากกว่า 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธ์ิ 

 5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด/ประเมินและได้รับรางวัล หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบหลักฐานในภายหลังว่ามีการลอกเลียนผลงานหรือส่งเข้าร่วมการประกวด/ประเมินมากกว่า 1 ประเภท
จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปขึ้นมาแทน 

 5.7 กรณีเกิดปัญหาในการดําเนินงาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเป็นผู้ช้ีขาด 
 
 

/6. เอกสาร... 



ข้อกําหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนฯ ประจําปีการศึกษา 2565 
ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ (HEALTH CARE) 3 

6. เอกสารประกอบการนาํเสนอผลงานสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 การจ ัดทำเอกสารประกอบการส ่งผลงานสิ่งประด ิษฐ์ฯ เข ้าร ับการประกวด/ประเม ินฯ ให้อัปโหลด 
ไฟล์เอกสาร PDF เข้าระบบฐานข้อมูล Thaiinvention.net พร้อมลงทะเบียนในทุกระดับการประกวด/ประเมินฯ 
ไฟล์เอกสาร PDF ที่ต้องอัปโหลดประกอบด้วย 
 6.1. แบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบว-สอศ-2) หากไม่ปรากฏ 
การส ืบค้นข้อม ูลที่เก ี่ยวข้องในแบบ ว-สอศ-2 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาให ้คะแนนของเอกสารน ี้ 

 6.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบว-สอศ-3) ไม ่เกิน 20 หนา้ 
  6.3 ภาคผนวกประกอบด ้วย 
      - คู่ม ือประกอบการใช ้งานภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษ 
      - แบบแสดงคุณลักษณะผลงานฯ พิมพ์ออกจากระบบ Thaiinvention.net 
      - แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง 
      - หลักฐานการเผยแพร่สู่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือการซื้อขายเชิงพาณิชย์ 
       - รูปถ่ายจริงของผลงานส่ิงประดิษฐ์ จํานวน 2-3 รูป 

 

 หมายเหตุ หากเป็นการประกวด/การประเมินฯ แบบออนไลน์ ให้ดําเนินการเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี 
   - วิดีโอสาธิตการทํางานของสิ่งประดิษฐ์ฯ ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอ 
ขึ้น Google Drive พร้อมส่ง Link Url ไปยังสถานศึกษาเจ้าภาพจัดการประกวด/ประเมินฯ ภายในกําหนดเวลา
เท่าน้ัน 
 

7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 
 7.1 ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
  7.2 ขนาดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนาด 16 point และห ัวข ้อขนาด 18 point 
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8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE) 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

 1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 15 คะแนน) 
    1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามแบบ ว-สอศ-2 (2 คะแนน) 

     ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด 2 1.5 1 0 
    1.2 แบบรายงานการวิจัย ตามแบบ ว-สอศ-3 (5 คะแนน) 

    1.2.1 รูปแบบการวิจัยที่ถูกต้อง (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
    1.2.2 ความสมบูรณข์องเน้ือหา (3 คะแนน) 3 2 1 0 

    1.3 เอกสารแสดงข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ (HEALTH CARE)  (4 คะแนน) 
    1.3.1 รูปแบบข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  

                ปัญญาประดิษฐ์ถูกต้อง (2 คะแนน) 
2 1.5 1 0 

    1.3.2 ความสมบูรณข์องเน้ือหา (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
    1.4 คู่มือประกอบการใช้งาน และแบบคณุลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (2 คะแนน) 
         ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด/เอกสารประกอบ 2 1.5 1 0 
    1.5 อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก  
         เข้าในระบบ Thaiinvention.net (2 คะแนน) 

     อัปโหลดไฟล์ไม่เกินวันและเวลาที่กําหนด และความครบถ้วนสมบูรณ์ 
      ของไฟล์ PDF ประกอบด้วยแบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก 

2 - - 0 

 2. ข้อกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
 2.1 ประดิษฐห์รือพัฒนาขึ้นใหม่ (10 คะแนน) 10 8 6 4 
 2.2 สามารถพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้ (10 คะแนน) 10 8 6 4 

 3. การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
    3.1 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอผลงาน (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
    3.2 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย (3 คะแนน) 3 2 1 0 
    3.3 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาอังกฤษ (3 คะแนน) 3 2 1 0 
    3.4 การตอบคําถามครบถว้นชัดเจน (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
    3.5 ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี (5 คะแนน) 5 4 3 2 
 4. ความเหมาะสมของผลงานสงประดิษฐ์ฯ ในด้านการออกแบบ (รวม 30 คะแนน) 
    4.1 การออกแบบและระบบการทํางาน/การใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ฯ 
         (10 คะแนน) 

10 8 6 4 

    4.2 รูปแบบและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม (5 คะแนน) 5 3 1 0 
    4.3 ความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (15 คะแนน) 15 12 9 6 
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

 5. การเลือกใช้วัสดุในการผลิตผลงานและคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
    5.1 วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (10 คะแนน) 10 8 6 4 
    5.2 ประโยชน์การใช้งาน (10 คะแนน) 10 8 6 4 

รวม 100 คะแนน 
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9. ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE) 
 1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย 

         สิ่งประดิษฐ์/ความชัดเจน     
         ถูกต้องของข้อมลู/รายละเอียด 
         ตามแบบ ว-สอศ-2 
         (2 คะแนน) 

ดีมาก 
 = (2) 

ข้อมูลและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบเสนอโครงการ 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีความสมบูรณค์รบถ้วน  
ทั้งในด้านเน้ือหา ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้อง 
ของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทําไฟล์ PDF 
เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ดี 
= (1.5) 

ข้อมูลและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบเสนอ โครงการ 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีความสมบูรณค์รบถ้วน 
ทั้งในด้านเน้ือหาภาพประกอบ แต่ไม่มคีวามประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทําไฟล์ PDF
เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้  
= (1) 

ข้อมูลและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบเสนอ โครงการ 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วน ทั้งในด้านเน้ือหา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณตีถูกต้องของรูปแบบในการพิมพ์ 
การจัดทําปก การจัดทําไฟล์ PDF ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง 
= (0)

ไม่อัปโหลดไฟล์ PDF แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 

    1.2 แบบรายงานการวิจัย 
         ตามแบบ ว-สอศ-3  

     (5 คะแนน) 
 

         1.2.1 รูปแบบการวิจัย 
   ที่ถูกต้อง 

                 (2 คะแนน) 

ดีมาก
 = (2) 

รูปแบบเอกสารงานวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ทั้งในด้านเน้ือหา ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้อง 
ของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทําไฟล์ PDF 
เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ดี
 = (1.5) 

รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ แต่ไม่มีความประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในการพิมพ์การจัดทําปก การจัดทําไฟล์ PDF 
เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้
 = (1) 

รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่ครบถว้น 
ทั้งในด้านเน้ือหา ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทําไฟล์ PDF 
ไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง
= (0) 

รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีความถูกต้อง 
ไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา
         1.2.2 ความสมบูรณ ์
              ของเน้ือหา 

                (3 คะแนน) 

ดีมาก
 = (3) 

เน้ือหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มคีวามสมบูรณ์ ครบถ้วน 
ตามหลักวิชาการ เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้

ดี
 = (2) 

เน้ือหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มคีวามสมบูรณค์รบถ้วน  
ตามหลักวิชาการ แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน 
เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้
 = (1) 

เน้ือหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มขี้อบกพร่องมาก  
ไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง 
= (0) 

เน้ือหางานวิจัย ทั้ง 5 บท ไมม่ีความถูกต้อง  
ไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

1.3 เอกสารแสดงขั้นตอน         
     การพัฒนานวัตกรรมและ   
     เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ    
     (HEALTH CARE) 
     (4 คะแนน) 
      

     1.3.1 รูปแบบข้ันตอน 
               การพัฒนานวัตกรรม  
               และเทคโนโลยี 
               เพ่ือสุขภาพ (HEALTH 
               CARE)  (2 คะแนน) 

ดีมาก
 = (2) 

รูปแบบเอกสาร มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและประณีตถูกต้อง
ในการพิมพ์ การจัดทําปก และรูปเล่มเอกสาร  
เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ดี
 = (1.5) 

รูปแบบเอกสาร มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและประณีตถูกต้อง
ในการพิมพ์ การจัดทําปก และรูปเล่มเอกสาร มีข้อบกพร่อง
บางส่วนเหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้
 = (1) 

รูปแบบเอกสารมีข้อบกพร่องมาก ไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง
 = (0) 

รูปแบบเอกสารแสดงขัน้ตอนไม่ถูกต้อง ไมเ่หมาะสมทีจ่ะเก็บ
ไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

     1.3.2 ความสมบูรณ ์
                ของเน้ือหา 
                (2 คะแนน) 

ดีมาก
 = (2) 

เน้ือหาแสดงขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
มีความสมบูรณค์รบถ้วนตามหลักวิชาการ เหมาะสมที่จะเก็บไว้
เป็นเอกสารอ้างอิงได้

ดี
 = (1.5) 

เน้ือหาแสดงขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ 
มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักวิชาการ แต่มีข้อบกพร่อง
บางส่วน เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้
 = (1) 

เน้ือหาแสดงขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ  
มีข้อบกพร่อง ไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง
 = (0) 

เน้ือหาแสดงขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ  
ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 
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  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
1.4 คูม่ือประกอบการใช้งานฯ  
     ความชัดเจนถูกต้อง 
     ของข้อมูล/รายละเอียด 

       (2 คะแนน) 

ดีมาก 
 = (2) 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดต้ัง การใช้งาน ข้อควรระวัง 
การบํารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถติดต่อได้
ถูกต้องครบถ้วน 

ดี 
 = (1.5) 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดต้ัง การใช้งาน ข้อควรระวัง 
การบํารุงรักษา และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถติดต่อได้  
แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย

พอใช้ 
 = (1) 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดต้ัง การใช้งานข้อควร
ระวัง การบํารุงรักษา และที่อยู่ของผูผ้ลิตที่สามารถติดต่อได้ 
แต่มีข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก 

ปรับปรุง
 = (0) 

ไม่รายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดต้ัง การใช้งานข้อควร
ระวัง การบํารุงรักษา และที่อยู่ของผูผ้ลิตที่สามารถติดต่อได้ 

    1.5 อัปโหลดไฟล์ PDF 
     ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2,  
     แบบ ว-สอศ-3 และ    
     ภาคผนวก เข้าในระบบ   
     Thaiinvention.net  

         (2 คะแนน) 

ดีมาก
 = (2) 

อัปโหลดไฟล์ภายในวันและเวลาที่กําหนด 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภาคผนวก ที่อัปโหลดมีความสมบูรณ์ของเน้ือหาครบถ้วน 
และมีข้อมลูถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

ปรับปรุง 
= (0) 

ไม่ได้อัปโหลดไฟล์ภายในวันและเวลาที่กําหนดไฟล์ PDF 
ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ  ว-สอศ-3 และภาคผนวก 
ที่อัปโหลด มีข้อมูลไม่ถูกต้องอัปโหลดไฟล์ไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์ 

2. ข้อกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

 2.1 ประดิษฐ์ หรือพัฒนาขึ้นใหม่ 
        (10 คะแนน) 

ดีมาก 
 = (10) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คดิค้นขึน้ใหม ่มคีวามทนัสมยั 
และมีประสทิธิภาพ 

ดี 
 = (8) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม ่
และมีประสทิธิภาพสูงขึ้นอย่างซัดเจน 

พอใช้ 
 = (6) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม ่
แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง
 = (4) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯที่ไม่ได้ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม ่
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  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
2.2 สามารถพัฒนาสู่ระบบ   
     อุตสาหกรรมและ 
     เชิงพาณิชย์ได้   

       (10 คะแนน) 

ดีมาก
 = (10) 

สามารถพัฒนาสู่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้  
โดยมีหลักฐานการซื้อขาย 

ดี
 = (8) 

สามารถพัฒนาสู่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้โดยผู้ซื้อ 
ให้ปรับปรุงผลงานและมีหลักข้อเสนอแนะและใบสั่งซื้อ 

พอใช้
 = (6) 

มีหลักฐาน จากสถานประกอบการ หน่วยงานหรือชุมชน  
ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําหรอืพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือนําไปใช้งาน 

ปรับปรุง
 = (4) 

ไม่มีหลักฐาน การให้คําปรึกษาจากสถานประกอบการ  
หน่วยงานและชุมชน แต่มีแนวโน้มในการต่อยอด 
สู่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้ 

 3. การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน)
  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา

3.1 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอ     
     ผลงาน 

       (2 คะแนน) 

ดีมาก 
 = (2)

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาทของ ผู้นําเสนอ 
เหมาะสมท้ัง 3 ด้าน

ดี 
 = (1.5)

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาทของ ผู้นําเสนอ 
เหมาะสม 2 ด้าน

พอใช้ 
 = (1)

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาทของ ผู้นําเสนอ 
เหมาะสม 1 ด้าน

ปรับปรุง 
= (0)

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาทของ ผู้นําเสนอ 
ไม่เหมาะสม

3.2 การนําเสนอผลงาน
       และการสาธิตภาษาไทย 
       (3 คะแนน) 

ดีมาก 
 = (3) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงานใช้ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสาร 
ในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วนและเหมาะสม 

ดี 
 = (2) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสาร 
ในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน 

พอใช้ 
 = (1) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการ
เผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องมาก 

ปรับปรุง 
= (0) 

ไม่มีความพร้อมในการนําเสนอผลงาน 

 

 
 
 
 
 
 

/3.3 การนําเสนอ... 



 ข้อกําหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนฯ ประจําปีการศึกษา 2565 
ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ (HEALTH CARE) 10 

 

  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
3.3 การนําเสนอผลงาน

       และสาธิตภาษาอังกฤษ   
         (3 คะแนน) 

ดีมาก
 = (3) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสาร 
ในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วนและเหมาะสม 

ดี
 = (2) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสาร 
ในการเผยแพร่ผลงานแต่มีข้อบกพร่องบางส่วน 

พอใช้
 = (1) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสาร 
ในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องมาก 

ปรับปรุง
= (0) 

ไม่มีความพร้อมในการนําเสนอผลงาน 

3.4 การตอบคาํถามครบถ้วน   
     ชัดเจน 

         (2 คะแนน) 

ดีมาก 
= (2)

ตอบคําถามได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และตรงประเด็น 

ดี 
 = (1.5)

ตอบคําถามได้ครบถ้วน 

พอใช้ 
 = (1)

ตอบคําถามได้บางส่วน 

ปรับปรุง
= (0)

ตอบคําถามไม่ได้เลย 

   3.7 ความสามารถในการใช้สื่อ    
        และเทคโนโลยี 
        (5 คะแนน) 

ด ีมาก 
= (5) 

สามารถใช้สือ่และเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย น่าสนใจ 
ครอบคลุมเน้ือหา ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามเวลาที่กําหนด 

ด ี 
= (4) 

สามารถใช้สือ่และเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย น่าสนใจ 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

พอใช้ 
= (3) 

สามารถใช้สือ่และเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย ไม่น่าสนใจ 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ปรับปรุง
= (2)

ไม่มีความพร้อมในการนําเสนอผลงาน 
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 4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้านการออกแบบ (รวม 30 คะแนน)
  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

4.1 การออกแบบและระบบ 
     การทํางาน/การใช้งาน 
     ของสิ่งประดิษฐ์ฯ 

         (10 คะแนน) 

ด ีมาก
= (10) 

การออกแบบระบบการทํางาน/การใช้งาน ได้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และการทํางาน/การใช้งานไม่ยุ่งยาก 

ด ี
= (8) 

การออกแบบระบบการทํางาน/การใช้งาน ได้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และการทํางาน/การใช้งานยุ่งยากซับซ้อน 

พอใช้
 = (6) 

การออกแบบระบบการทํางาน/การใช้งาน ได้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการบางส่วน และการทํางาน/การใช้งาน
ยุ่งยากซับซ้อน 

ปรับปรุง
 = (4) 

การออกแบบระบบการทํางาน/การใช้งาน ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และการทํางาน/การใช้งานยุ่งยากซับซ้อน

4.2 รูปแบบและการเลือกใช้วัสดุ 
     อุปกรณ์ที่เหมาะสม 

       (5 คะแนน) 
     

    - รูปร่าง/ขนาด 
    - ลักษณะ 

      - ชนิดของวัสดุ 

ดีมาก
 = (5)

มีครบ 3 หัวขอ้

ดี
 = (3)

มี 2 หัวข้อ

พอใช้
 = (1)

มี 1 หัวข้อ

ปรับปรุง
 = (0)

ไม่เหมาะกับลกัษณะของผลงาน

4.3 ความปลอดภัย 
       และผลกระทบต่อสุขภาพ 
       และสิ่งแวดล้อม 
       (15 คะแนน) 

ดีมาก
 = (15) 

สิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัยในการใช้งาน และไม่ส่งผลเสีย
กับสิ่งแวดล้อม 

ดี
 = (12) 

สิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัยในการใช้งาน และไม่ส่งผลเสีย
กับสิ่งแวดล้อมแต่มีส่วนที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม 

พอใช้
 = (9) 

สิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัยในการใช้งาน และไม่ส่งผลเสีย
กับสิ่งแวดล้อมแต่ขาดส่วนหน่ึงส่วนใด 

 ปรับปรุง
 = (6) 

สิ่งประดิษฐ์ไมม่ีความปลอดภัยในการใช้งาน และส่งผลเสยี
กับสิ่งแวดล้อม แต่มีแนวโน้มในการพัฒนาเพ่ิมเติมในอนาคตได้

5. การเลือกใช้วัสดุในการผลติผลงานและคณุค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา

5.1 วัสดุเหมาะสมกับผลงาน 
     สิ่งประดิษฐ ์
     (10 คะแนน) 

ดีมาก
 = (10) 

ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย กับผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 3 ด้าน 

ดี
 = (8) 

ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย กับผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้าน 

พอใช้
 = (6) 

ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย กับผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้าน 

ปรับปรุง
 = (4)

ใช้วัสดุไม่เหมาะสมไม่ประหยัดและไม่ปลอดภัย 
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อมลูและแสด
วัตถุประสงคท์
อมลูและแสด
ไม่ครบถ้วนตา

อมูลและแสดงใ

กจุดให้คะแนน
รือไม่ โดยพิจา

ะเมิน/ประกวด

ยบรัตน์) 
ละเทคโนโลยีเชี
ละเกณฑ์มาตร
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มและเทคโนโ

ARE) 

ฯ ประจําปีการศึ
ภาพ (HEALTH

ให้เห็นถึงประโ
กประการ และ
ารรับรอง/ภาพ

งให้เห็นถึงปร
ทุกประการ 
งให้เห็นถึงปร
ามวัตถุประสง

ให้เห็นถึงประโ

นข้อ 5. การเลื
ารณาตามลําดั

ดสิ่งประดิษฐ์ค

ชียงใหม่ 
รฐานการให้ค

โลยีเพ่ือสุขภา

ศึกษา 2565 
 CARE) 12 

โยชน์
ะ 
พประกอบ

ระโยชน์

ระโยชน์
งค์ 

โยชน์

ลือกใช้วัสดุ
ดับจุดที่ให้

คนรุ่นใหม่

ะแนนฯ 
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