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ขอปฏิบติัการสงผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมเขารวม 
การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

......................................... 
 

๑. การสงผลงาน 
๑.๑ การสงผลงานส่ิงประดิษฐของคนรุนใหมเขารวมการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (๗๗ อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค (๕ ภาค) และระดับชาติ
ใหถือปฏิบัติตามขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐาน การใหคะแนน การประกวด/ประเมินส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑.๒ ผลงานสิ่งประดิษฐ ท้ัง ๖ ประเภท ที่สงเขารวมการประกวด/ประเมินส่ิงประดิษฐของคนรุนใหมฯ 
จะตองม ีขอมูลและเอกสารอางอิงการลงทะเบียนออนไลนในฐานขอมูล Thaiinvention.net ปรากฏตามวันและเวลา 
ของแตละอาชีวศึกษาจังหวัดไดกําหนดไวในหนา Website Thaiinvention.net กอนวันประกวด/ประเมินฯ 
ไมนอยกวา ๓ วัน จึงจะมีสิทธ์ิเขารวมการประกวด/ประเมินฯ และไดรับการรับรองผล 

๑.๓ หากไมปรากฏขอมูลหรือหลักฐานในการลงทะเบียนการเขารวมการประเมินฯ ตามขอ ๑.๒ แตไดนํา
ผลงานสิ่งประดิษฐเขารวมการประกวด/ประเมินฯ ผลงานสิ่งประดิษฐดังกลาวจะไมไดรับการพิจารณาการให
คะแนน จากคณะกรรมการตัดสินการประกวด/ประเมินฯ ประเภทนั้น ๆ 

๑.๔ หากปรากฏวามีขอมูลและหลักฐานในการลงทะเบียนเขารวมการประเมิน ตามขอ ๑.๒ แตไมนํา 
ผลงานส่ิงประดิษฐเขารวมการประกวด/ประเมินฯ ใหถือวาสละสิทธิ์ในการสงผลงานส่ิงประดิษฐเขารวม 
การประกวด/ประเมินฯ 

๑.๕ ระบบฐานขอมูล Thaiinvention.net จะทําการปิดระบบในวันสุดทายเวลา ๑๖.๓๐ น. กอนการจัด 
การประกวด/ประเมินฯ ๓ วัน เชน เริ่มการประกวด/ประเมินฯ ในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ระบบจะทําการปด 
ในวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

๑.๖ หลังจากระบบปดแลว จะไมอนุญาตใหเปดระบบเพื่อดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได 
   ๑.๗ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกําหนดการจัดการประกวด/ประเมินฯ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) 
ผูรับผิดชอบ ตองแจงประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับภาคที่กํากับดูแลของภาคนั้น ๆ ทราบลวงหนา
กอนวันประกวด/ประเมินฯ ไมนอยกวา ๗ วัน เพื ่อแจง Admin ของสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
เพื่อดําเนินการสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

๒. การจัดทําเอกสาร 
การจัดทําเอกสารประกอบการสงผลงานส่ิงประดิษฐฯ เขารับการประกวด/ประเมินฯ ใหอัปโหลดไฟล

เอกสาร PDF เขาระบบฐานขอมูล Thaiinvention.net พรอมลงทะเบียนในทุกระดับการประกวด/ประเมินฯ 
ไฟลเอกสาร PDF  ท่ีตองอัปโหลด ประกอบดวย 

๒.๑ แบบนําเสนอโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-๒) หากไมปรากฏการสืบคน
ขอมูลท่ีเก่ียวของในแบบ ว-สอศ-๒ คณะกรรมการจะไมพิจารณาใหคะแนนของเอกสารนี้ 

๒.๒ แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-๓) ไมเกิน ๒๐ หนา (เนื้อหา บทท่ี ๑ ถึง บทท่ี๕) 
๒.๓ ภาคผนวก ประกอบดวย 

๒.๓.๑ คูมือประกอบการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ คูมือการบริโภคภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ใหเป็นไปตามขอกําหนดฯ ประเภทผลงาน 
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-๒- 

 

๒.๓.๒ แบบแสดงคุณลักษณะผลงานส่ิงประดิษฐฯ ท่ีพิมพออกจากระบบ Thaiinvention.net 
๒.๓.๓ แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไปใชงานจริง (หากมี หรือ จำเปนตองมีตาม

ขอกําหนดฯ ของแตละประเภทผลงาน) 
๒.๓.๔ หลักฐานแสดงการซื้อขาย การจําหนาย หรือจางผลิต ใหเป็นไปตามขอกําหนดฯ ของ 

แตละประเภทผลงาน) 
๒.๓.๕ รูปภาพประกอบ ใหเป็นไปตามขอกําหนดฯ ประเภทผลงาน 
๒.๓.๖ เอกสารอืน่ ๆ ใหเป็นไปตามขอกําหนดฯ ประเภทผลงาน 

 

ผลงานท่ีอัปโหลดไฟลเอกสาร PDFไมครบ หรือไมไดอัปโหลดไฟล จะถือวาการลงทะเบียนการเขารวม
การประกวด/ประเมินฯ ณ วันเริ่มการประกวด/ประเมินเปนการลงทะเบียน ไมสมบูรณ 

คณะกรรมการตัดสินแตละประเภทพิจารณาตัดสินใหคะแนนของแตละผลงานส่ิงประดิษฐที ่สงเขารวม 
การประกวด/ประเมินฯ ของแตละประเภทดวยการอานไฟลเอกสาร PDF ในระบบ Thaiinvention.net  
โดยบันทึกคะแนนลงในแบบใหคะแนน ตามขอ ๘ หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ ของขอกำหนด 
กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน 

หากเปนการประกวด/ประเมินแบบออนไลน ใหดำเนินการเพิ่มเติมดังตอไปนี ้
 

  - วิดีโอสาธิตการทำงานของสิ่งประดิษฐฯ ความยาวไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอข้ึน 
Google Drive พรอมสง Link Url ไปยังสถานศึกษาเจาภาพจัดการประกวด/ประเมิน ภายในกำหนดเวลาเทานั้น 

๓. ขอปฏบิัติการจัดการประกวด/ประเมินฯ 
๓.๑ การคัดเลือกผลงานส่ิงประดิษฐฯ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เพื่อเขาสูการประกวด/ประเมิน 

ระดับภาค ใหพิจารณาตามสัดสวนที่ไดรับการจัดสรรของแตละอาชีวศึกษาจังหวัด และตองมีคะแนนตัดสิน 
ตามขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน การประกวด/ประเมินส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ขึ้นไป (ระดับเหรียญทองแดง) สำหรับผลงานที่ผานเขา 
ไปยังระดับภาค และไมนอยกวารอยละ ๗๐ ขึ้นไป สำหรับผลงานที่ผานเขาไปยังระดับชาติ ท้ังนี้ เพื่อใหได
ผลงานส่ิงประดิษฐท่ีมีคุณภาพผานเขาสูการประกวด/ประเมิน ในระดับภาค และ ระดับชาติ อยางแทจริง 

๓.๒ กรณีประเภทของผลงานส่ิงประดิษฐฯ ท่ีมีจํานวนผลงานผานเขาสูการประเมินฯ ระดับภาค ไมครบ
ตามจํานวนสัดสวนที่กําหนด ไมอนุญาตใหนําผลงานสิ่งประดิษฐประเภทอื่นเขามารวมการประกวด/ประเมินฯ 
ในระดับภาคแทน 

๓.๓ การรายงานผลการประกวด/ประเมินฯ ในระบบ Online Thaiinvention.net 
๓.๓.๑ ใหรายงานผลรางวัลทุกรางวัลท่ีเกิดข้ึนของผลงานท้ังหมดท่ีสงเขารวมการประกวด/ประเมินฯ 
 ๓.๓.๒ ใหรายงานช่ือและจํานวนของผลงานส่ิงประดิษฐ ท่ีผานเขาสูการประกวด/ประเมินฯ ในระดับถัดไป

ภายในระยะเวลาท่ีระบบกำหนด 
๓.๓.๓ ตามขอ ๓.๓.๒ จะตองเป็นผลงานส่ิงประดิษฐฯ ท่ีไดรับการคัดเลือกตามขอกําหนด กติกา 

และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ตามขอ ๓.๑ เทานั้น 
๓.๔ การวินิจฉัยแกปญหาในสวนของคุณสมบัติของนักประดิษฐ ผลงาน และการตัดสินใหคะแนนหรือช้ีขาด 

ใหถือปฏิบัติตามขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน การประกวด/ประเมินส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ เทานั้น 
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๓.๕ กรณีเกิดปญหาขอสงสัยหรือมีการทักทวง ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดการประกวด/ 
ประเมินฯ ในระดับนั้น ๆ เปนผูช้ีขาด ภายใตขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน การประกวด/
ประเมินส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 
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