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ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ 
 

1. ค ำจ ำกัดควำม 
 เป็นเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกล ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช้ส่งเสริม  สนับสนุน ในกำรประกอบอำชีพ 
ด้ำนต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรม เกษตรกรรม พำณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สำมำรถท ำงำนได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และไม่ใช่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรประกอบอำชีพ 

เครื่องจักรกล หมำยถึง ชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นจำกส่วนหนึ่ง หรือ ส่วนต่ำง  ๆ หลำยส่วน ซึ่งถูกสร้ำง
ขึ้นมำเพ่ือท ำให้บรรลุจุดมุ่งหมำยเฉพำะเจำะจงอย่ำงหนึ่ง เครื่องจักรกลจะต้องมีพลังขับเคลื่อน เช่น พลังงำน
เชิงกล ควำมร้อน เคมีหรือไฟฟ้ำ เป็นต้น 

เครื่องมือกล หมำยถึง เครื่องมือที่ท ำงำนโดยอำศัยพลังงำนขับเคลื่อน เช่น ไฟฟ้ำ เครื่องยนต์  
หรือต้นก ำลังอ่ืนๆ 

 

2. เจตนำรมณ์ 
 เพ่ือกำรประกอบอำชีพ โดยมีจุดมุ่งหมำยให้นักประดิษฐ์ จัดท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ที่สำมำรถน ำไปใช้
ประกอบอำชีพด้ำนต่ำง ๆ ก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต เช่น อุตสำหกรรม  
เกษตรกรรม พำณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เป็นต้น  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอำชีวศึกษำของชำติ 
 3.2  เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำ 
 3.3  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 3.4  เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 
 3.5  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และทักษะในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรประกอบอำชีพ 
 3.6   เ พ่ือส่ ง เสริมสนับสนุนกำรน ำผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ ฯ  ไปใช้ประโยชน์ ในชุมชน  ท้องถิ่น 
หรือสถำนประกอบกำรในกำรประกอบอำชีพ  
 3.7  เพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
 4.1  เป็นเครื่องจักรกล  ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือพัฒนำขึ้น  เพื่อใช้ส่งเสริม  สนับสนุน  ในกำรประกอบอำชีพด้ำนต่ำง 
ๆ เช่น อุตสำหกรรม เกษตรกรรม พำณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรมเหมำะสมกับกำรใช้งำนมีควำมปลอดภัย มีผลกระทบต่อ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมไม่เกินมำตรฐำน และต้องไม่เคยผ่ำนกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชำติ  มำก่อน 
หรือน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรำงวัลมำส่งเข้ำประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท  
 4.2 เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐฯ์ ที่สำมำรถน ำโปรแกรมประยุกต์ (Application) เป็นส่วนหน่ึง 
ในกำรท ำงำนหรือไม่กไ็ด ้
 4.3  กรณีที่เป็นกำรน ำสินค้ำ หรือผลิตภัณฑ์ ที่มีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำได้มีกำรพัฒนำ
ให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรของผู้อื่น 
 4.4  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำร กำรเรียน กำรสอน ที่สำมำรถสำธิตหรือทดลองกำรใช้งำนได้
จ ริ ง ต ำ ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ห รื อ มี ห ลั ก ฐ ำ น แ ส ด ง ก ำ ร ส ำ ธิ ต ห รื อ ท ด ล อ ง ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น ใ ห้ เ ห็ น ไ ด้ อ ย่ ำ ง ชั ด เ จ น 
 4.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 2 จำกสถำนศึกษำเดียวกัน ต้องไม่ซ้ ำกับผลงำน
สิ่งประดิษฐฯ์ ประเภทเดียวกัน และประเภทอ่ืน ๆ อำทิเช่น ช่ือรูปร่ำง คุณลักษณะและกระบวนกำรท ำงำน ฯลฯ 

/4.6  ให้จัดท ำเอกสำร… 
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 4.6  ให้จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประกวด จ ำนวน 2 เล่ม ในแต่ละเล่มประกอบด้วยเอกสำรข้อ 4.6.1 ถึง 4.6.8 และ
จัดเรียงเอกสำรตำมล ำดับดังนี ้
   4.6.1 แบบน ำเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) 
    4.6.2 แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3)  
   4.6.3 คู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
   4.6.4 แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งำนจริง 
         4.6.5 แบบแสดงคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้จัดท ำจ ำนวน 3 แผ่น (รวมอยู่ในเล่ม ๆ ละ 1 แผ่น 
และแยกส่งเจ้ำหน้ำที่รับลงทะเบียนจ ำนวน 1 แผ่น) 
   4.6.6 หลักฐำนแสดงกำรซื้อขำยหรือจ้ำงผลิต 
   4.6.7 รูปภำพประกอบ (จ ำนวน1แผ่น ไม่เกิน 2รูป) 
   4.6.8 บันทึกข้อมูล (ข้อ 4.7.1 ถึง 4.7.7) ลงแผ่น CD หรือ DVD  (เป็นไฟล์ *.docและ *.pdf) พร้อม
ระบุช่ือผลงำนช่ือสถำนศึกษำลงบนแผ่นให้ชัดเจน จ ำนวน 3 แผ่น และบรรจลุงในซองติดไว้ท่ีด้ำนในปกหลังของเอกสำร ทั้ง 2 
เล่ม ๆ ละ 1 แผ่น ส่วนอีก 1 แผ่นและแบบคุณลักษณะฯ น ำส่งเจ้ำหน้ำที่รับลงทะเบียน  
 4.7  เป็นนัก เ รี ยน นักศึ กษำ  ระดับ  ปวช . , ปวส . ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำระบบ 
ทวิภำคี ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษำ
จ ำนวนไม่เกิน 5 คน 
 4.8  ในกำรประกวดระดับชำติให้มีแผ่นป้ำยไวนิล โปสเตอร์ แสดงรำยละเอียดกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็น
ภำษำอังกฤษขนำด 1.50 X 1.80 ม. 
5. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
  5.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไปของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ประเภทที ่2 ทุกประกำร จึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้  
 5.2  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์  
Thaiinvention.net ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด ได้รับงบประมำณ และกำรรับรองผล
กำรประกวด โดยให้น ำส่งเอกสำรแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ”ที่พิมพ์ออกจำกระบบ                
ในวันที่รำยงำนตัวกับคณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 

 5.3 กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวดไม่น้อยกว่ำ  7 วันส่วนกำรประกวดในระดับภำคและ
ระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.4 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบหรือส่งประกวด
มำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธ์ิกำรเข้ำประกวด 
 5.5  ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ ฯ  ที่ ส่ งประกวดและได้ รับรำงวัล  หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลั งว่ ำ 
มีกำรลอกเลียนผลงำน หรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัล และเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน  
 5.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำด แล้วน ำมำปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อย 
เพ่ือส่งเข้ำประกวดจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 

5.7  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ต้องสอดคล้องกับประเภทวิชำที่เรียนของผู้ประดิษฐ์ หรืออำจมีกำรบูรณำกำร
ข้ำมประเภทวิชำ หรือข้ำมสถำนศึกษำ โดยมีครูนักเรียนนักศึกษำต่ำงสถำนศึกษำร่วมกันประดิษฐ์คิดค้น 
 5.8  กรณีที่เป็นกำรน ำสินค้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้เห็น 
ว่ำได้มีกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตร 
หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น 
 5.9  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 2 ต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ ก่อนวัน
ประกำศผลกำรประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับงบประมำณจำกส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและได้รับ 
กำรรับรองผลกำรประกวดฯ ในกรณีไม่ลงทะเบียนในฐำนข้อมูลออนไลน์ หำกได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด  
จะถูกถอดถอนรำงวัลและเลื่อนล ำดับถัดไปขึ้นมำแทน 

/5.10 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ... 
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 5.10 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เคยผ่ำนกำรประกวดในระดับภำคทุกประเภทมำแล้ว และยังไม่ได้รับ 
กำรพัฒนำปรับปรุง ห้ำมน ำมำประกวดซ้ ำ 
 5.11  กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด 
 

6. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย  
 เอกสำรน ำเสนอผลงำนในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ต้องอยู่ในเล่มเดียวกันโดยจ ำนวน 
2  เล่ม จัดเรียงตำมล ำดับ  ดังนี้ 
 ส่วนที่1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวด 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ปีพุทธศักรำช 2562 - 2563 (แบบ ว-สอศ-2)  
 ส่วนที่ 2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ไม่เกิน 20 หน้ำ 
 ส่วนที่ 3  ภำคผนวก 
  3.1  คู่มือกำรใช้งำนทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
  3.2  แบบรับรองกำรน ำผลสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562  
 3.3  แบบน ำเสนอคุณลักษณะ 
 3.4  หลักฐำนกำรซื้อขำยเชิงพำณิชย์และอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
 ส่วนที่ 4  แผ่น  CD  หรือ  DVD  ที่มีข้อมูลทั้งหมด  ในรูปแบบไฟล์นำมสกุล *.doc และ *.pdf  ติด
อยู่บริเวณด้ำนใน จ ำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ ำนวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน จ ำนวน 1 แผ่น) 

7. กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
 7.1  รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
 7.2  ขนำดตัวอักษรแบบปกติขนำด 16 point และหัวข้อขนำด 18 point   
     

/8. หลักเกณฑ์กำร... 
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8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯประเภทท่ี 2 

 
/5. กำรเลือกใช้... 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ-2) (3คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  3 2 1 0 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (9 คะแนน)  
      1.2.1 กำรเขียนบทน ำ (2คะแนน)  2 1.5 1 0.5 
      1.2.2 แนวควำมคิด  ทฤษฎี  และงำนวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 
(1คะแนน) 

1 0.5 0 0 
      1.2.3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.4 ผลกำรวิจัย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.5 สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ (2คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนและแบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (1 คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  1 0.5 0 0 
1.4  CD/DVD บันทึกข้อมูลตำมข้อก ำหนดในข้อ 6 (2 คะแนน) 
      ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล  2 1.5 1 0.5 
2. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20คะแนน) 
2.1  ประดิษฐ์หรือพัฒนำขึ้นใหม่ (10คะแนน)  10 8 6 4 
2.2  สำมำรถท ำงำนไดต้รงตำมวัตถุประสงค์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
2.3  หลักฐำนกำรซื้อขำยเชิงพำณิชย์ (5 คะแนน)  5 4 3 2 
3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ(รวม 10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
4. กำรน ำเสนอผลงำน  ( 5  คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
3.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
3.4  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำคภำษำอังกฤษ (1.5 
คะแนน)  

1.5 1 0.5 0 
3.5  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำคภำษำอังกฤษ (1.5 
คะแนน) 

1.5 1 0.5 0 
3.6 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำคภำษำอังกฤษ (2 
คะแนน) 

2 1.5 1 0 
4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ  (รวม 20 คะแนน ) 
( 20  คะแนน ) 4.1  เทคนิคกำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน อัตโนมัติหรือแบบ     
      อ่ืนๆ (10 คะแนน) 

10 8 6 4 

4.2  รูปแบบควำมเหมำะสม (4 คะแนน) 4 3 2 1 
4.3  ควำมปลอดภัย (4 คะแนน) 4 3 2 1 
4.4  ผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (2 คะแนน)  
 

2 1.5 1 0.5 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุ
ง 5.  กำรเลือกใช้วัสดุในกำรผลิตผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 

5.1  วัสดุเหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
5.2  คุณภำพของวัสดุ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
6.  คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 25คะแนน) 
6.1  ประโยชน์กำรใช้งำน (10 คะแนน) 10 8 6 4 
6.2  ประสิทธิภำพกำรท ำแบบอัตโนมัติหรืออ่ืนๆ (10 คะแนน) 10 8 6 4 

6.3  ประสิทธิผลต่อกำรลงทุน (5 คะแนน) 5 4 3 2 
รวม 100  คะแนน 

        

9.ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 2 

 
 
 
 

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

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/
 รำยละเอียด (แบบ ว-สอศ-2) 
      (3 คะแนน) 

ดีมำก = (3) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ  

- มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนทั้ ง ในด้ำนเนื้ อหำ 
ภำพประกอบ มีควำมประณีตถูกต้องของ
รูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่ม เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

 
ดี = (2) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ  

- มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้ งในด้ำนเนื้อหำ 
ภำพประกอบ แต่ไม่มีควำมประณีตถูกต้อง 

- ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก  
- กำรจัดท ำรูปเล่ม เหมำะสมที่จะเก็บไว้ 
- เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 
 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ  

- ไม่ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ  
- ไม่มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ 
- ในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม  

ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 
ปรับปรุง = (0) 
 

- ไม่น ำส่งแบบแสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ 
- ทั้ง  26  ข้อ 
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/1.2.4 ผลกำรวิจัย... 

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

ดีมำก = (2) 
- ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
- ควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 
- กับสภำพปัญหำครบถ้วนถูกต้อง 

ดี = (1.5) 
- ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
- ควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 
- กับสภำพปัญหำถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

พอใช้ = (1) 
- ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
- ควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 

กับสภำพปัญหำไม่สอดคล้องกัน 

ปรับปรุง = (0.5) 
- ไม่มีควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

- วัตถุประสงค์และสภำพปัญหำ 
1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่        
เกี่ยวข้อง (1 คะแนน) ดีมำก = (1) 

มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำ
ประยุกต์ใช้ มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืนๆ 
มำสนับสนุนกำรวิจัยถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (0.5) 
มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำ
ประยุกต์ใช้ มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืนๆ 
มำสนับสนุนกำรวิจัยถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

พอใช้ = (0) 
มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำ
ประยุกต์ใช้ มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอ่ืนๆ 
มำสนับสนุนกำรวิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

-  มำประยุกต์ใช้ ไม่มีกำรน ำแนวคิด หรือ งำนวิจัย
อ่ืนๆ มำสนับสนุนกำรวิจัย 

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

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร  
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีกำรที่ใช้ 
ตอบปัญหำกำรวิจัยถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5) 

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร  
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีกำรที่ใช้ตอบ
ปัญหำกำรวิจัยถูกต้องครบถ้วน แต่มีข้อผิดพลำด
เล็กน้อย 

พอใช้ = (1) 

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร  
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบ
ปัญหำกำรวิจัยถูกต้องครบถ้วนแต่มีข้อผิดพลำด
มำก 

ปรับปรุง = (0.5) 
ไม่มีควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร  
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีกำรที่ใช้ 
ตอบปัญหำกำรวิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 
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1.4 CD/DVD... 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
 1.2.4  ผลกำรวิจัย (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
- กำรวิจัยและมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยถูกต้อง

และครบถ้วนตำมระเบียบวิธีวิจยั 

ดี= (1.5) 
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
- กำรวิจัยบำงข้อ และมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย

ตำมระเบียบวิธีวิจัยมีข้อผิดพลำดน้อย 

พอใช้ = (1) 
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
- กำรวิจัยบำงข้อและมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจยั

ตำมระเบียบวิธีวิจัยมีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง = (0.5) 
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

กำรวิจัย และไม่มีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำม
ระเบียบวิธีวิจัย 

1.2.5  สรุป อภิปรำยผล และ   
ข้อเสนอแนะ (2 คะแนน) ดีมำก = (2) 

มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเดน็
และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ หรือ 
กำรพัฒนำต่อยอดถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5) 
มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเดน็ 
และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ หรือ
กำรพัฒนำต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (1) 
มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรงประเดน็ 
และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ หรือ
กำรพัฒนำต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง = (0.5) 
ไม่มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
และไม่ตรงประเด็นไม่มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ หรือ กำรพัฒนำต่อยอด 

1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนฯ/ ควำมชัดเจน 
      ถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด   
      (1 คะแนน) 

ดีมำก = (1)  

มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุงรักษำ ทีอ่ยู่ของผู้ผลิต 
ที่สำมำรถติดต่อได้ถูกต้องและแบบคุณลักษณะฯ 
ถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (0.5) 

มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุงรักษำ ทีอ่ยู่ของผู้ผลิต 
ที่สำมำรถติดต่อได้ถูกต้องและแบบคุณลักษณะฯ  
แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (0) 

มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้ง กำรใช้งำน 
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุงรักษำ ทีอ่ยู่ของผู้ผลิต 
ที่สำมำรถติดต่อได้ถูกต้องและแบบคุณลักษณะฯ
แต่มีข้อผิดพลำดค่อนข้ำงมำก 

ปรับปรุง = (0) 

ไม่มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้ง 
กำรใช้งำน ข้อควรระวัง กำรบ ำรุงรักษำ 
ที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อได้ถูกต้อง 
และแบบคุณลักษณะฯไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 
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2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 25 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

2.1 ประดิษฐ์ หรือพัฒนำขึ้นใหม่ 
     (10 คะแนน) 

ดีมำก = (10)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นข้ึนใหม่ 
มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

ดี = (8) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่ 
และมีประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน 

พอใช้ = (6) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่ 
แต่มผีลต่อประสิทธิภำพเพียงเล็กน้อย 

ปรับปรุง = (4) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่ 
แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภำพ 

2.2 สำมำรถท ำงำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
     (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5)  ท ำงำนได้ดแีละสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 

ดี = (4) 
ท ำงำนได้ด ีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = (3) 
ท ำงำนได้ดแีละสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (2) ท ำงำนไม่ไดต้รงตำมวัตถุประสงค ์
2.3 หลักฐำนกำรซื้อขำยเชิงพำณิชย์ 
     (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5) 

แสดงเอกสำรหลักฐำนกำรซื้ อขำยผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประกอบด้วย สิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร ใบเสร็จรับเงินหรือสัญญำ 
กำรซื้อขำย และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อ 

ดี = (4) 
แสดงเอกสำรหลักฐำนกำรแนะน ำเพ่ิมเติมจำก
สิ่งประดิษฐ์เดิม แล้วจะซื้อสิ่งประดิษฐ์หรือ
ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ 

พอใช้ = (3) 
แสดงเอกสำรหลักฐำนกำรให้โจทย์และให้
ค ำแนะน ำผู้ ป ระดิษฐ์ ฯ ในกำรน ำ ไปสร้ ำ ง
สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ 

ปรับปรุง = (2) 
- แสดงเอกสำรหลักฐำนกำรให้โจทย์ในกำรสร้ำง

สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ 
 
 
 
 

/3. กำรน ำเสนอ... 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.4  CD/DVD บันทึกข้อมูล ตำมข้อก ำหนด   
       ในข้อ 6 ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ 
       ของข้อมูล (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2)  มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ส่วน   
ดี = (1.5)  มีข้อมูลครบถ้วนเพียง 3 ส่วน 
พอใช้ = (1)  มีข้อมูลครบถ้วนเพียง 2 ส่วน 
ปรับปรุง = (0.5)  มีข้อมูลครบถ้วนน้อยกว่ำ 2 ส่วน 
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3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
3.1  ควำมพร้อมในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมำก = (1.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้
วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน  
อย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม 

ดี = (1) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้
วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน 
แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (0.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้
วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน  
แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (0) - ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน  
      ภำษำไทย (1.5 คะแนน) 

ดีมำก = (1.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้ = (0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท 
ของผู้น ำเสนอไม่เหมำะสม 

3.3 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำน          
     ภำษำไทย (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง
ในด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์
ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและด้ำนวิธีกำรท ำงำน
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง  4  ด้ำน 

ดี = (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง
ในด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์
ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและด้ำนวิธีกำรท ำงำน
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง  3  ด้ำน 

พอใช้ = (1) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง
ในด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์
ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและด้ำนวิธีกำรท ำงำน
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง  2  ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) - ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองได้ 
/3.4 ควำมพร้อม... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.4  ควำมพร้อมในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนและกำรสำธิตภำษำอังกฤษ 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมำก = (1.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน  
อย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม 

ดี = (1) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน  
แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (0.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน  
แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (0) ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
3.5  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน  
      ภำษำอังกฤษ (1.5 คะแนน) 

ดีมำก = (1.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้ = (0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ ไม่เหมำะสม 

3.6 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำน 
     ภำษำอังกฤษ (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
ในด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ 
ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและด้ำนวิธีกำรท ำงำน
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน 

ดี = (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
ในด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ 
ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและด้ำนวิธีกำรท ำงำน
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 3 ด้ำน 

พอใช้ = (1)  

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
ในด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ 
ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพและด้ำนวิธีกำรท ำงำน
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 2 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0)  ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 
 

/4. ควำมเหมำะสม... 
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4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ (รวม 20 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
4.1 เทคนิคกำรออกแบบและระบบกำร 
     ท ำงำนอัตโนมัติหรือแบบอ่ืนๆ 
     (10 คะแนน) 
 

ดีมำก = (10)  
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน อัตโนมัติ 
ได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  

ดี = (8)  
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนกึ่งอัตโนมัต ิ
ได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  

พอใช้ = (6)  
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนแบบอ่ืนๆ 
ได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  

ปรับปรุง = (4) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนไม่เป็นไปตำม
หลักวิชำกำร  

4.2 รูปแบบควำมเหมำะสม (4 คะแนน) ดีมำก = (4)  
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำนครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (3)  
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำนเหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้ = (2)  
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำนเหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนักไม่เหมำะสมกับลักษณะ 
ของผลงำน  

4.3 ควำมปลอดภัย (4 คะแนน) 
ดีมำก = (4) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
มีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกัน
อันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน 

ดี = (3) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ มีควำม
ปลอดภัยในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำย
ต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน แต่ต้องแก้ไข
เพ่ิมเติม 

พอใช้ = (2) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ  มีควำม
ปลอดภัยในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำย
ต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำนอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์ 

ปรับปรุง = (1) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่มีควำม
ปลอดภัยในกำรใช้งำนและไม่มีระบบป้องกัน
อันตรำย ต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน 

4.4 ผลกระทบต่อธรรมชำติ  
     และสิ่งแวดล้อม (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2)  ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
ดี = (1.5) มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมน้อย 

พอใช้ = (1) 
มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
ปำนกลำง 

ปรับปรุง = (0.5) มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมมำก 
  

/5. กำรเลือก... 
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5. กำรเลือกใช้วัสดุในกำรผลิตผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
5.1 วัสดุเหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์  
     (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5)  
ใช้วัสดุเหมำะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (4) ใช้วัสดุเหมำะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้ำน 

พอใช้ = (3) ใช้วัสดุเหมำะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (2) ใช้วัสดุไม่เหมำะสมไม่ประหยัดไม่ปลอดภัย 
5.2 คุณภำพของวัสดุ (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5)  
คุณภำพของวัสดุที่ ใช้  มีควำมคงทนแข็งแรง
เหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ดี= (4) 
คุณภำพของวัสดุที่ใช้ มีควำมคงทนแข็งแรง 
สูงเกินควำมจ ำเป็นกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

พอใช้ = (3) 
คุณภำพของวัสดุที่ใช้มีควำมคงทนแข็งแรง 
น้อยกว่ำที่ควรจะใช้กับผลงำสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ปรับปรุง = (2) 
คุณภำพของวัสดุมีควำมคงทนแข็งแรง 
ไม่เหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

   
 
 
 
 
 
 

/6.2 ประสิทธิภำพ… 
 

6.คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

6.1  ประโยชน์กำรใช้งำน (10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมำก = (10)  

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ 
ทุกประกำร และมีหลักฐำนกำรน ำไปใช้งำน 
ได้แก่ เอกสำรรับรอง และภำพประกอบ 

ดี = (8) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค ์
ทุกประกำร 

พอใช้ = (6) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริงแต่ไม่ครบถ้วน 
ตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร 

ปรับปรุง = (4)  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็น 
ถึงประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้เล็กน้อย 
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หมำยเหตุ: หำกคะแนนรวมของผลงำนมีคะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนด้ำนคุณคำ่ 
ว่ำมีผลคะแนนต่ำงกันหรือไม่  โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดให้คะแนนที่มำกไปหำน้อย  
9. แนวทำงกำรปฏิบัติ ในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ปีพุทธศักรำช 2562-2563 ให้ก ำหนดเป็นไปตำมเอกสำรแนบท้ำย ประเภทที ่2 สิ่งประดิษฐ์
ด้ำนกำรประกอบอำชีพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
6.2  ประสิทธิภำพกำรท ำแบบอัตโนมัติ
 หรืออ่ืนๆ (10 คะแนน) 
 
 

ดีมำก = (10) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนแบบอัตโนมัติได้อย่ำง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพครบตำมท่ีก ำหนดไว้ 
ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี = (8) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนแบบกึ่งอัตโนมัติได้
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพครบตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

พอใช้ = (6) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนแบบอ่ืนๆได้ตำมที่
ก ำหนดไว้ ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ 

ปรับปรุง = (4) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้ไม่สมบูรณ์ตำมที่
ก ำหนดไว้ ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ 

6.3  ประสิทธิผลต่อกำรลงทุน (5 คะแนน) 
ดีมำก = (5) 

เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดควำม
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนในระดับสูง 

ดี = (4) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดควำม
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนในระดับปำนกลำง 

พอใช้ = (3) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯที่สำมำรถก่อให้เกิด 
ควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนในระดับน้อย 

ปรับปรุง = (2) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯที่สำมำรถก่อให้เกิด 
ควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนในระดับน้อยที่สุด 

 
(นำยชัยมงคล เสนำสุ) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 
 

 (นำยส ำเริง สุขสวัสดิ์) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคชุมแพ 

ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำข้อก ำหนด กติกำ 
และเกณฑ์มำตรฐำน กำรตัดสินให้คะแนน 

“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” 
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ 
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แนวทำงกำรปฏิบัติ ในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
1. กำรคัดเลือกผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเพ่ือเป็นตัวแทนประกวดระดับ

ภำคฯ  ให้พิจำรณำตำมโควต้ำที่ไดร้ับกำรจัดสรรและต้องมีคะแนนตัดสินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ขึ้นไป 
      (ระดับ เหรียญทองแดง) 
2. กรณีในบำงประเภทใด ที่มีสิ่งประดิษฐ์ไม่ครบตำมจ ำนวนโควต้ำที่ก ำหนด ไม่อนุญำตให้น ำผลงำนประเภท

อ่ืนมำเข้ำร่วมประกวดแทน 
3. ปกแบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่(ว-สอศ.-2)และปกแบบรำยงำนกำรวิจัย(ว-สอศ.-3)  

ให้เป็นสีขำว ไม่มีกรำฟิคหรือรูปภำพ และเป็นไปตำมรูปแบบที่ส ำนักวิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำก ำหนด 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 


