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ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ”
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
…………………………………………..

ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์
1. คำจำกัดควำม
งำนหัตถศิลป์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะในกำรประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ด้วยมื อ โดยถือควำมงำมเป็นหลัก
และนำแนวควำมคิด ศิลปะสมัยเก่ ำ มำประยุกต์ เพื่อ อนุรักษ์ และสื บสำน มีกำรปรับ ปรุง เปลี่ ยนแปลงรูปแบบหรือ
เอกลั กษณ์ ของชุม ชนให้ มี ควำมทั น สมั ย ทั น เหตุ กำรณ์ โดยใช้ เทคโนโลยี เครื่อ งมือ เครื่ องจั กร บำงส่ว นในกำร
ประดิษฐ์ผลงำนตำมหลักองค์ประกอบศิลป์ในกำรประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ เพื่อนำไปใช้ในกำรประดับ ตกแต่ง อำคำร
บ้ำนเรือน สถำนที่ หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ รวมถึงเครื่องประดับร่ำงกำย ที่ใช้ในชีวิตประจำวันตำมวิถีไทยในสังคม
ปัจจุบัน
กำรบรรจุภัณฑ์ หมำยถึง ศำสตร์และศิลป์ที่ใช้ในกำรบรรจุสินค้ำ โดยใช้กำรออกแบบประดิษฐ์ด้วยมือ
หรือเทคโนโลยี ที่มีควำมสวยงำมเป็นหลักเหมำะสมตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. เจตนำรมณ์
เพื่อให้เกิดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ทำงด้ำนหัตถศิลป์ ต้อ งเป็น กระบวนกำรทำงควำมคิด สร้ำ งสรรค์ร ะหว่ำ ง
นักเรียน นักศึกษำ ร่วมกับชุมชนโดยนำเอำภูมิปัญญำ วัสดุ ในท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทยมำประยุกต์วัสดุอื่นๆ
ที่ มี ควำมหลำกหลำย แสดงถึงกำรพั ฒ นำผลิตภั ณ ฑ์ ให้ มี ควำมร่ วมสมัยพร้ อมบรรจุภั ณฑ์ เพื่ อน ำไปสู่กำรอนุ รั กษ์
งำนหัตถศิลป์ไทยและเกิดประโยชน์ในกำรเพิ่มมูลค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพำณิชย์
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออนุรักษ์และสืบสำนงำนหัตถศิลป์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทย
3.2 เพื่อส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำงำนหัตถศิลป์ของไทย
3.3 เพื่ อ พั ฒ นำกระบวนกำรทำงควำมคิ ด สร้ำ งสรรค์ และสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด กำรเรี ย นรู้ พั ฒ นำทั ก ษะใน
กำรประดิษฐ์งำนหัตถศิลป์เชิงพำณิชย์ก้ำวสู่มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.4 เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำพัฒนำกำรออกแบบผลงำนสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน
3.5 เพื่อเพิ่มมูลค่ำของสิ่งประดิษฐ์หัตถศิลป์ที่สำมำรถผลิตเป็นอุตสำหกรรมต่อไป
3.6 เพื่อสนับสนุนกำรนำไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
/4. ข้อกำหนดทั่วไป...

4. ข้อกำหนดทั่วไป
4.1 เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรประดิษฐ์ด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร บำงส่วน
ในกำรประดิษฐ์โดยถือควำมงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์
4.2 ต้องเป็นงำนหัตถศิลป์ตำมคำจำกัดควำม
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4.3 ไม่เป็นผลงำนที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สิ นทำงปัญญำ
4.4 ต้องใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเหมำะสมกับสิ่งประดิษฐ์ มีจำหน่ำยในท้องตลำดทั่วไป
4.5 บรรจุภัณฑ์มีควำมสวยงำมและเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
4.6 เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน ที่สำมำรถสำธิตกระบวนกำรผลิต
และทดลองกำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐำนแสดงกระบวนกำรผลิต กำรสำธิตและใช้งำนได้จริง
4.7 ผลงำนสิ่งประดิษ ฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 5 จำกสถำนศึกษำเดี ยวกัน ต้องไม่ซ ำกั บ
ผลงำนสิ่ง ประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอื่น ๆ อำทิ เช่น ชื่อ รูปร่ำง คุณ ลักษณะและกระบวนกำร
ทำงำน ฯลฯ
4.8 เอกสำรกำรวิจัยเป็นไปตำมสำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำกำหนด
4.9 เป็นนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำระบบ
ทวิภำคี และแสดงหลักฐำนกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
จำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษำจำนวนไม่เกิน 5 คน
4.10 ต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์
5. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.1 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อกำหนดทั่วไปของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์ ทุกประกำร จึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้
5.2 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตังผลงำนตำมวันและเวลำ ที่กำหนด
หำกไม่ ล งทะเบี ย นและติ ด ตั งตำมวั น และเวลำที่ ก ำหนด ไม่ อ นุ ญ ำตให้ เ ข้ ำ ร่ ว มกำรประกวดแต่ อ นุ ญ ำต
ให้จัดแสดงผลงำนได้
5.3 กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับ
อำชี ว ศึ ก ษำจั ง หวั ด เท่ ำ นั น และต้ อ งแจ้ ง ล่ ว งหน้ ำ ก่ อ นกำรประกวดไม ่น ้อ ยกว ่ำ 7 ว ัน ส่ ว นกำรประกวด
ในระดับภำคและระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.4 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบ หรือ ส่งประกวด
มำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
/5.5 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ…
5.5 ผลงำนสิ ่งประดิษ ฐ์ฯ ที่ ส่งประกวดและได้รับ รำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลัง ว่ำมีก ำร
ลอกเลียนผลงำนหรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัล และเลื่อนลำดับรำงวัลถัดไปขึนมำแทน
5.6 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซือขำยในท้องตลำด แล้วนำมำปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อย เพื่อส่ง
เข้ำประกวดจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
5.7 กรณีที่เป็นกำรนำสินค้ำหรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำได้มี
กำรพัฒนำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงขึนกว่ำเดิม โดยไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น
5.8 กรณีเกิดปัญหำในกำรดำเนินกำรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชีขำด
5.9 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่เคยเข้ำร่วมกำรประกวดระดับชำติ ไม่อนุญ ำตให้นำผลงำนเข้ำประกวดอีก หำก
คณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำเคยมีกำรนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์เข้ำร่วมประกวด จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรประกวดทันที
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6. เอกสำรประกอบกำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย
6.1 เอกสำรน ำเสนอผลงำน ในกำรประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ต้ อ งอยู่ ใ นเล่ ม เดี ย วกั น
โดยจำนวน 2 เล่ม จัดเรียงตำมลำดับ ดังนี
6.1.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวด
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคน รุ่ น ใหม่ ประจ ำปี กำรศึ ก ษำ 256 1 ปี พุ ทธศั ก รำช 2561 – 2562 (แบบ ว-สอศ-2)
ไม่มีจุดแก้ในแบบด้วย
6.1.2 แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ตัดข้อ 16 ภำคผนวก ในส่วนของ (แบบ ว-สอศ-2)
6.1.3 ภำคผนวก
1) คู่มือกำรใช้งำน
2) แบบรับรองกำรนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง ประจำปีกำรศึกษำ 2561
3) แบบนำเสนอคุณลักษณะ
4 ) แผนธุรกิจ
5 ) เอกสำร ควำมร่วมมือในกำรจำหน่ำย หรือเอกสำรกำรจำหน่ำย (ถ้ำมี)
6.1.4 แผ่น CD หรือ DVD ที่มีข้อมูลทังหมด ในรูปแบบ ไฟล์นำมสกุล .doc และ .pdf ติดอยู่บริเวณ
ปกด้ำนใน
7. กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย
7.1 รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK
7.2 ขนำดตัวอักษร แบบปกติ ขนำด 16 point และหัวข้อ ขนำด 18 point
/8. หลักเกณฑ์…

8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์
ระดับคะแนน
ดีมำก
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
1. เอกสำรประกอบกำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน)
1.1 แบบนำเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (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 กำรเขียนบทนำ (2 คะแนน)
2
1.5
1
0
1.2.2 แนวควำมคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 คะแนน)
2
1.5
1
0
1.2.3 วิธีดำเนินกำรวิจัย (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
0
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่ง ประดิษฐ์ฯ
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1.4 แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (1 คะแนน)
ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด
1
0.5
1.5 CD/DVD บันทึกข้อมูลตำมข้อกำหนด (1 คะแนน)
ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
1
0.5
2. ข้อกำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 50 คะแนน)
2.1 ประดิษฐ์คิดค้นขึนมำใหม่ (10 คะแนน)
10
8
2.2 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (7 คะแนน)
7
5
2.3 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน)
5
4
2.4 กำรเลือกใช้วัสดุ (7 คะแนน)
7
5
2.5 ควำมสวยงำมประณีตของผลิตภัณฑ์ (8 คะแนน)
8
6
2.6 คุณค่ำของผลิตภัณฑ์ (8 คะแนน)
8
6
2.7 ประโยชน์กำรใช้งำน (5 คะแนน)
5
4
3. กำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นภำษำไทยและอังกฤษ (รวม 10 คะแนน)
3.1 ควำมพร้อมในกำรนำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย/
4
3
ภำษำอังกฤษ (4 คะแนน)
3.2 (1.5คะแนน)
บุคลิกภำพของผู้นำเสนอผลงำนภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ
3
2.5
(3 คะแนน)
3.3 ควำมชัดเจนในกำรนำเสนอผลงำนภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ
(3 คะแนน)
4. บรรจุภัณฑ์ (รวม 10 คะแนน)
( 204.1คะแนน
กำรเลื)อกใช้วัสดุและควำมเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน)
4.2 กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบ มีรำยละเอียดข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ (5 คะแนน)

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่ง ประดิษฐ์
5. กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ (รวม 15 คะแนน)
5.1 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และทักษะ (2 คะแนน)
5.2 แผนพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ (3 คะแนน)
5.3 พัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ (10 คะแนน)
รวม

0

0

0

0

6
3
3
3
4
4
3

4
1
1
1
2
2
1

2

1

2

1.5

3

2.5

2

1.5

5
5

3
3

2
2

1
1

ดีมำก
2
3
10

4

ระดับคะแนน
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
1.5
1
2
1
8
6
100 คะแนน

9. ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์
1. เอกสำรประกอบกำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจำรณำ
รวม
100 คะแนน

0
0
4

ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์
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1.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ
- ข้อ มูล และรำยละเอี ยดที่ กำหนดไว้ในแบบเสนอ
ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/
โครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทัง 27 ข้อ
รำยละเอียด ตำมแบบ ว-สอศ-2
- มี ค วำมสมบู ร ณ์ ครบถ้ ว น ทั งใน ด้ ำ น เนื อ ห ำ
ดีมำก =( 2)
(2 คะแนน)
ภำพประกอบมีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบใน
กำรพิมพ์ กำรจัดทำปก กำรจัดทำรูปเล่ม
- เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้
- ข้อ มูล และรำยละเอี ยดที่ กำหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทัง 27 ข้อ
- มี ค วำมสมบู ร ณ์ ครบถ้ ว น ทั งใน ด้ ำ น เนื อ ห ำ
ดี = (1.5)
ภำพประกอบแต่ไม่มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ
- ในกำรพิมพ์ กำรจัดทำปก กำรจัดทำรูปเล่ม
- เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้
- ข้อ มูล และรำยละเอี ยดที่ กำหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทัง 27 ข้อ
- ไม่ครบถ้วนทังในด้ำนเนือหำ ภำพประกอบ
พอใช้ = (1)
- ไม่มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ
- ในกำรพิมพ์ กำรจัดทำปก กำรจัดทำรูปเล่ม
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้
- แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ
ปรับปรุง = (0)
- ไม่ถูกต้องตำมแบบที่กำหนด
/จุดให้คะแนน…

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
1.2 แบบรำยงำนกำรวิจัย
(แบบ ว-สอศ-3)
(10 คะแนน)
1.2.1 กำรเขียนบทนำ
(2 คะแนน)

ดีมำก = (2) -

ดี = (1.5)

-

พอใช้ = (1) -

ปรับปรุง = (0)
1.2.2 แนวคิด ทฤษฎี
และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ดีมำก = (2)

ข้อพิจำรณำ
ควำมเป็นมำ และควำมสำคัญของปัญหำ ควำม
สอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำ
ครบถ้วนถูกต้อง
ควำมเป็นมำ และควำมสำคัญของปัญหำ ควำม
สอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญหำถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วน
ควำมเป็นมำ และควำมสำคัญ ของปัญ หำ ควำม
สอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสภำพปัญ หำ
ไม่สอดคล้องกัน
ไม่มีควำมเป็นมำ และควำมสำคัญ ของปัญ หำ
วัตถุประสงค์ และสภำพปัญ หำ
มีกำรนำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำ
ประยุกต์ใช้ มีกำรนำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอื่น ๆ

ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์

(2 คะแนน)
ดี = (1.5)

พอใช้ = (1)

ปรับปรุง = (0)
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มำสนับสนุนกำรวิจัยถูกต้องครบถ้วน
มีกำรนำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำ
ประยุกต์ใช้ มีกำรนำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอื่น ๆ
มำสนับสนุนกำรวิจัยถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน
มีกำรนำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำ
ประยุกต์ใช้ มีกำรนำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอื่น ๆ
มำสนับสนุนกำรวิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
ไม่มีกำรนำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำ
ประยุกต์ใช้ ไม่มีกำรนำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอื่น ๆ
มำสนับสนุนกำรวิจัย
/จุดให้คะแนน…

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
1.2.3 วิธีดำเนินกำรวิจัย
(2 คะแนน)

1.2.4 ผลกำรวิจัย
(2 คะแนน)

ข้อพิจำรณำ
ดีมำก = (2)
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำกำร
วิจัยถูกต้องครบถ้วน
ดี = (1.5)
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำกำร
วิจัยถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย
พอใช้ = (1)
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำกำร
วิจัยถูกต้องครบถ้วน แต่มีข้อผิดพลำดมำก
ปรับปรุง = (0) ไม่มีควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้
ตอบปัญหำกำรวิจัยไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
ดีมำก = (2) - กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำร
วิจัย และมีวิธีกำรนำเสนอผลกำรวิจัยถูกต้อง และ
ครบถ้วนตำมระเบียบวิธีกำรวิจัย
ดี = (1.5) - กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำร
วิจัยบำงข้อ และมีวิธีกำรนำเสนอผลกำรวิจัยตำม

ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์
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ระเบียบวิธีกำรวิจัย มีข้อผิดพลำดน้อย
พอใช้ = (1) - กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำร
วิจัยบำงข้อ และมีวิธีกำรนำเสนอผลกำรวิจัย ตำม
ระเบียบวิธีกำรวิจัย มีข้อผิดพลำดมำก
ปรับปรุง= (0)- กำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
กำรวิจัย และไม่มีวิธีกำรนำเสนอผลกำรวิจัยตำม
ระเบียบวิธีกำรวิจัย
/จุดให้คะแนน…

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
1.2.5 สรุป อภิปรำยผล
และข้อเสนอแนะ
(2 คะแนน)

ดีมำก= (2)

ดี= (1.5)

พอใช้ = (1)

ปรับปรุง = (0)

1.3 คู่มือประกอบกำรใช้งำน (ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ) ควำมชัดเจนถูกต้อง
ของข้อมูล/รำยละเอียด

ดีมำก = (1)

ดี = (0.5)

พอใช้ = (0)

ข้อพิจำรณำ
มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็น
และมีข้อเสนอแนะในกำรนำไปใช้ประโยชน์ หรือ
กำรพัฒนำต่อยอดถูกต้องครบถ้วน
มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็น
และมีข้อเสนอแนะในกำรนำไปใช้ประโยชน์ หรือ
กำรพัฒนำต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย
มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเด็น
และมีข้อเสนอแนะในกำรนำไปใช้ประโยชน์ หรือ
กำรพัฒนำต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดมำก
ไม่มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยและไม่ตรง
ประเด็น ไม่มีข้อเสนอแนะในกำรนำไปใช้ประโยชน์
หรือ กำรพัฒนำต่อยอด
มีร ำย ล ะ เอ ีย ด ด ้ำ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ก ำ ร ใช้ง ำ น
ข้อ ควรระวัง กำรบ ำรุง รัก ษำ และที่อ ยู ่ข องผู้ผ ลิต
ที่สำมำรถติดต่อได้ ถูกต้องครบถ้วน
มีร ำย ล ะ เอ ีย ด ด ้ำ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ก ำ ร ใช้ง ำ น
ข้อควรระวัง กำรบำรุง รักษำ
และที่อยู่ ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อได้ถูกต้อง
แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย
มีร ำย ล ะ เอ ีย ด ด ้ำ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ก ำ ร ใช้ง ำ น
ข้อควรระวังกำรบำรุงรักษำ
และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อได้ถูกต้อง
แต่มีข้อผิดพลำดค่อนข้ำงมำก

ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์

ปรับปรุง = (0)

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
1.4 แบบคุณลักษณะ
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
(1 คะแนน)

1.5 CD/DVD บันทึกข้อมูล
ตำมข้อกำหนดในข้อ 4.8
ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
(1 คะแนน)

ดีมำก = (1)
ดี = (0.5) พอใช้ = (0) ปรับปรุง = (0)ดีมำก = (1)
ดี = (0.5)
พอใช้ = (0)
ปรับปรุง = (0)
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ไม่ม ีร ำยละเอีย ดด้ำ น คุณ ลัก ษณ ะ ก ำร ใช้ง ำน
ข้อควรระวังกำรบำรุงรักษำ
และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อได้
ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
/จุดให้คะแนน…

ข้อพิจำรณำ
ข้อ มู ล และรำยละเอีย ดมี ค วำมสมบู รณ์ ค รบถ้ ว น
ตำมแบบคุณลักษณะฯ
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้
ข้อมูลและรำยละเอียดมีควำมสมบูรณ์
ตำมแบบคุณลักษณะฯ แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้
ข้อมูลและรำยละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
ตำมแบบคุณลักษณะฯ มีข้อบกพร่องมำก
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้
ข้อมูลและรำยละเอียดไม่มีควำมถูกต้อง
ตำมแบบคุณลักษณะฯ
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้
มีข้อมูลครบถ้วนทัง 4 ส่วน
มีข้อมูลครบถ้วนเพียง 3 ส่วน
ไม่มีข้อมูล
ไม่ส่ง CD/DVD บันทึกข้อมูล

2. ข้อกำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 50 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจำรณำ
2.1 ประดิษฐ์คิดค้นขึนมำใหม่
ดีมำก = (10)
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึนมำใหม่
(10 คะแนน)
มีควำมทันสมัย อนุรักษ์และสืบสำนภูมิปัญญำ
ดี = (8)
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำขึนจำกของเดิม
มีควำมทันสมัย อนุรักษ์และสืบสำนภูมิปัญญำ
พอใช้ = (6)
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึนมำใหม่
ปรับปรุง = (4)

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์
หรือพัฒนำขึนใหม่ และไม่มีกำรอนุรักษ์และสืบสำน
ภูมิปัญญำ
/จุดให้คะแนน…

ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์

2.2 ควำมคิดสร้ำงสรรค์
(7 คะแนน)

ดีมำก = (7)

ดี = (5)
พอใช้ = (3)

2.3 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์
(5 คะแนน)

2.4 กำรเลือกใช้วัสดุ
(7 คะแนน)

ปรับปรุง = (1)
ดีมำก = (5) ดี = (4)
พอใช้ = (3) ปรับปรุง = (1)
ดีมำก = (7)
ดี = (5)
พอใช้ = (3)
ปรับปรุง = (1)
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ผลิตภัณฑ์ เกิดจำกองค์ควำมรู้ใหม่
ซึ่งเกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีอธิบำยขันตอนกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ มีหลักฐำนร่องรอย
ชัดเจนในกำรพัฒนำทังผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เกิ ด จำกควำมคิ ด สร้ำ งสรรค์ มี อ ธิ บ ำย
ขั นตอนกำรพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบรรจุ ภั ณ ฑ์
มีหลักฐำนร่องรอยบำงส่วน
ผลิตภัณฑ์ เกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์
มีกำรพัฒนำเฉพำะผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ แต่
ไม่มีหลักฐำนร่องรอย
ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีกำรพัฒนำ
เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน
2. มีขนำด รูปทรง สีสัน ดึงดูดควำมสนใจ
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์
4. สะดวกต่อกำรนำไปใช้ ครบ 4 ประกำร
เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ฯ
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน
2. มีขนำด รูปทรง สีสัน ดึงดูดควำมสนใจ
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์
4. สะดวกต่อกำรนำไปใช้ เพียง 3 ประกำร
เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ฯ
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน
2. มีขนำด รูปทรง สีสัน ดึงดูดควำมสนใจ
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์
4. สะดวกต่อกำรนำไปใช้ เพียง 2 ประกำร
ไม่มีเทคนิคกำรออกแบบ และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
1. ใช้วัสดุเหมำะสม 2. ประหยัด 3. ปลอดภัย
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทัง 3 ด้ำน
1. ใช้วัสดุเหมำะสม 2. ประหยัด 3. ปลอดภัย
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้ำน
1. ใช้วัสดุเหมำะสม 2. ประหยัด 3. ปลอดภัย
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้ำน
ใช้วัสดุไม่เหมำะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย

ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์
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/จุดให้คะแนน…
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
2.5 ควำมสวยงำม และควำมประณีต
ของผลิตภัณฑ์
(8 คะแนน)

ข้อพิจำรณำ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์
ดีมำก = (8)
1. ขนำด รูปร่ำง-รูปทรง สีสันดึงดูดควำมสนใจ
2. ควำมกลมกลืน สมดุล
3. มีเอกภำพ
4. ควำมประณีต ละเอียดของผลงำน
5. ควำมสมบูรณ์ของผลงำน ครบถ้วน
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์
ดี = (6)
อย่ำงน้อย 4 ประกำร
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงำมตำมหลักองค์ประกอบศิลป์
พอใช้ = (4)
อย่ำงน้อย 3 ประกำร
ปรับปรุง = (2) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ สวยงำมตำมหลัก องค์ป ระกอบ
ศิลป์
2.6 คุณค่ำของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ำ
ดีมำก = (8)
(8 คะแนน)
1. ผลงำนมีคุณค่ำตำมหลักองค์ประกอบศิลป์
(Composition)
2. เนือหำแสดงออกเอกลักษณ์ของชุมชน
3. มีควำมทันสมัย
4. วัสดุที่ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ำ อย่ำงน้อย 3 ประกำร
ดี = (6)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ำ อย่ำงน้อย 2 ประกำร
พอใช้ = (4)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ำ อย่ำงน้อย 1 ประกำร
พอใช้ = (2)
2.7 ประโยชน์กำรใช้งำน
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ดีมำก = (5)
(5 คะแนน)
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริง ตำมวัตถุประสงค์
ทุกประกำร และมีหลักฐำนกำรนำไปใช้งำนได้จริง
ได้แก่ เอกสำรรับรอง และภำพประกอบ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ดี = (4)
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริง
ตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร
พอใช้ = (3)
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริง
แต่ไม่ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร
ปรับปรุง = (1) ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้เล็กน้อย
3. กำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นภำษำไทย และอังกฤษ (รวม 10 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจำรณำ

ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์

3.1 ควำมพร้อมในกำรนำเสนอ
ผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย/
ภำษำอังกฤษ (4 คะแนน)

3.2 บุคลิกภำพของผู้นำเสนอผลงำน
ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ
(3 คะแนน)
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ดีมำก = (4)

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรนำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วนและ
เหมำะสม
ดี = (3)
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรนำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน
แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรนำเสนอผลงำนใช้วัส ดุ
พอใช้ = (2)
อุ ป กรณ์ ป ระกอบในกำรอธิ บ ำย สำธิ ต ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน
แต่มีข้อบกพร่องมำก
ปรับปรุง = (1) - ไม่มีควำมพร้อมในกำรนำเสนอผลงำน
ดีมำก = (3)
กำรแต่งกำย กำรใช้คำพูด กิริยำ มำรยำท
ของผู้นำเสนอ เหมำะสมทัง 3 ด้ำน
ดี = (2.5)
กำรแต่งกำย กำรใช้คำพูด กิริยำ มำรยำท
ของผู้นำเสนอ เหมำะสม 2 ด้ำน
กำรแต่งกำย กำรใช้คำพูด กิริยำ มำรยำท
พอใช้ = (2)
ของผู้นำเสนอ เหมำะสม 1 ด้ำน
ปรับปรุง = (1) กำรแต่งกำย กำรใช้คำพูด กิริยำ มำรยำท
ของผู้นำเสนอ ไม่เหมำะสม
/จุดให้คะแนน…

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
3.3 ควำมชัดเจนในกำรนำเสนอผลงำน
ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ
(3 คะแนน)

ดีมำก = (3)

ข้อพิจำรณำ
อธิบำยประกอบกำรสำธิต กำรทำผลงำนสิ่งประดิษฐ์
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจชัดเจน ในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนคุณภำพ
และขันตอนกำรทำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง
ทัง 4 ด้ำน

ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์
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ดี = (2.5)

อธิบำยประกอบกำรสำธิต กำรทำผลงำนสิ่งประดิษฐ์
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจชัดเจน ในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนคุณภำพ
และขันตอนกำรทำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 3 ด้ำน
พอใช้ = (2)
อธิบำยประกอบกำรสำธิต กำรทำผลงำนสิ่งประดิษฐ์
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจชัดเจน ในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนคุณภำพและ
ขันตอนกำรทำผลงำนสิ่งประดิษฐ์
ได้ถูกต้อง 2 ด้ำน
ปรับปรุง = (1)- ไม่ สำมำรถอธิ บำยประกอบกำรสำธิ ตกำรท ำผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ได้
/จุดให้คะแนน…

4. บรรจุภัณฑ์ (รวม 10 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
4.1 กำรเลือกใช้วัสดุ และควำมเหมำะสม ดีมำก = (5)
กับผลิตภัณฑ์
(5 คะแนน )
ดี = (3)
พอใช้ = (2)

ข้อพิจำรณำ
1. กำรใช้วัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น
หรือ นำวัสดุอื่นมำประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม
2. รำคำประหยัด เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์
3. ปลอดภัยไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อม
4. มีอำยุกำรใช้งำน ครบถ้วน
กำรเลือกใช้วัสดุและควำมเหมำะสม กับผลิตภัณฑ์
อย่ำงน้อย 3 ด้ำน
กำรเลือกใช้วัสดุและควำมเหมำะสม กับผลิตภัณฑ์
อย่ำงน้อย 2 ด้ำน

ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์

ปรับปรุง = (1)
4.2 นำเทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรออกแบบ มีรำยละเอียดข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
(5 คะแนน)

ดีมำก = (5)

ดี = (3)

พอใช้ = (2)

ปรับปรุง = (1)

5. กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ (รวม 15 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.1 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ดีมำก = (2)
และทักษะ
(2 คะแนน)
ดี = (1.5)
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กำรเลือกใช้วัสดุและควำมเหมำะสม กับผลิตภัณฑ์
อย่ำงน้อย 1 ด้ำน
นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
1. มีกำรออกแบบร่ำงก่อนผลิต
2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในกำรออกแบบทังหมด
และมีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์
2. ที่มำและเรื่องรำวของผลิตภัณฑ์
3. ชื่อผู้ผลิต สถำนที่ผลิตที่ติดต่อได้
4. ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต
5. ขนำด นำหนัก ปริมำตรสุทธิ
6. ข้อกำหนดใช้งำนและเครื่องหมำยในกำรขนส่ง
ครบถ้วน
นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
1. มีกำรออกแบบร่ำงก่อนผลิต
2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในกำรออกแบบทังหมด
และมีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
เพียง 4 ด้ำน
นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
1. มีกำรออกแบบร่ำงก่อนผลิต
2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในกำรออกแบบทังหมด
และมีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เพียง 2 ด้ำน
นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
1. มีกำรออกแบบร่ำงก่อนผลิต
2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในกำรออกแบบทังหมด
และมีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เพียง 1 ด้ำน

ข้อพิจำรณำ
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และทักษะปฏิบัติงำน
หัตถศิลป์ตำมหลักวิชำกำร และขันตอน
กำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง และเหมำะสม
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และทักษะปฏิบัติงำน
หัตถศิลป์ตำมหลักวิชำกำร และขันตอน
กำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง แต่ไม่เหมำะสม

ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์

พอใช้ = (1)

ปรับปรุง = (0)
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กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และทักษะปฏิบัติงำน
หัตถศิลป์ตำมหลักวิชำกำร และขันตอน
กำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องบำงส่วน แต่ไม่เหมำะสม
ไม่ มี กำรถ่ ำยทอดองค์ ควำมรู้ และทั กษะปฏิ บั ติ งำน
หัตถศิลป์ตำมหลักวิชำกำร และขันตอนกำรปฏิบัติงำน
/จุดให้คะแนน…

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.2 แผนพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์
(3 คะแนน)

ดีมำก = (3)

ดี = (2)
พอใช้ = (1)
ปรับปรุง = (0)

ข้อพิจำรณำ
มีแผนธุรกิจองค์ประกอบแผนธุรกิจ
1. บทสรุปผู้บริหำร
2. ประวัติย่อกิจกำร
3. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
4. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ
5. แผนกำรตลำด
6. แผนกำรจัดกำรกำลังคน
7. แผนกำรผลิต
8. แผนกำรเงิน
9. แผนดำเนินงำน
10. แผนฉุกเฉิน
ครบถ้วน
มีแผนธุรกิจ ครบ 8 ด้ำน
มีแผนธุรกิจ ครบ 5 ด้ำน
มีแผนธุรกิจ น้อยกว่ำ 5 ด้ำน

ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์

5.3 พัฒนำสู่เชิงพำณิชย์
(10 คะแนน)

ดีมำก = (10)
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สำมำรถแสดงหลักฐำนและยกตัวอย่ำง
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่จะนำไปพัฒนำต่อยอด
และพัฒ นำกระบวนกำรผลิต สู ่เ ชิง พ ำณิช ย์ ใ น
ระ ดับ ประ เท ศ (เอ ก สำร ภำพ ถ่ำ ย ใบสั ่ง ซื อ
ใบเสร็จ เอกสำรควำมร่ วมมื อในกำรจำหน่ ำย หรื อ
เอกสำรกำรจำหน่ำย)
สำมำรถแสดงหลักฐำนและยกตัวอย่ำง
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่จะนำไปพัฒนำต่อยอด
และพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์
ระดับ ภำค (เอกสำร ภำพถ่ำ ย ใบสั ่ง ซื อ ใบเสร็จ
เอกสำรควำมร่วมมือในกำรจำหน่ำย หรือเอกสำรกำร
จำหน่ำย)

ดี = (8)

/จุดให้คะแนน…
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
พอใช้ = (6)

ปรับปรุง= (4)

-

ข้อพิจำรณำ
สำมำรถแสดงหลักฐำนและยกตัวอย่ำง
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่จะนำไปพัฒนำต่อยอด
และพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์
ระดับจัง หวัด (เอกสำร ภำพถ่ำย ใบสั่ง ซือ ใบเสร็จ
เอกสำรควำมร่วมมือในกำรจำหน่ำย หรือเอกสำรกำร
จำหน่ำย)
สำมำรถแสดงหลักฐำนและยกตัวอย่ำง
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่จะนำไปพัฒนำต่อยอด
และพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์
ระดับ ชุม ชน ท้อ งถิ่น (เอกสำร ภำพถ่ำย ใบสั่ง ซื อ
ใบเสร็จ เอกสำรควำมร่ วมมื อในกำรจำหน่ ำย หรื อ
เอกสำรกำรจำหน่ำย)

หมำยเหตุ : หำกคะแนนรวมของผลงำนมีคะแนนเท่ำกั น ให้พิ จำรณำจำกจุดให้ คะแนนด้ ำนคุณค่ ำ ว่ำมีผลคะแนน
ต่ำงกันหรือไม่ โดยพิจำรณำตำมลำดับจุดให้คะแนนที่มำกไปหำน้อย

ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์

(นำยสุรพล โชติธรรมโม)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช
ประธำนคณะกรรมกำรจัดทำข้อกำหนด กติกำ
และเกณฑ์มำตรฐำน กำรตัดสินให้คะแนน
“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ”
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ประเภทที่ 5 ด้ำนหัตถศิลป์
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(นำยชัยมงคล เสนำสุ)
วิศวกรชำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ
ประธำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรจัดทำข้อกำหนด กติกำ
และเกณฑ์มำตรฐำน กำรตัดสินให้คะแนน
“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ”
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2561

