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ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิง่ประดษิฐ ์
“สดุยอดนวัตกรรมอำชวีศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

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

ประเภทท ี่ 1 สิ่งประดษิฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 

1.  ค ำจ ำกัดควำม   
 เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชีวิตหรือพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
 

2.  เจตนำรมณ์ 
 2.1  เพ่ือสร้ำงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชีวิตหรือพัฒนำคุณภำพชีวิต  
ให้ดียิ่งขึ้น 
 2.2  เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญำ และสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 2.3  เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตในด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนและควำมปลอดภัยในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ 
 

3.  ว ัตถ ุประสงค์ 
 3.1  เพ่ื อสนองยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ /นโยบำยกำรวิจั ยของชำติ  
นโยบำยรัฐบำล/กระทรวงศึกษำธิกำร/ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ/ยุทธศำสตร์จังหวัด/พันธกิจและนโยบำย 
ของสถำนศึกษำ   

3.2  เพ่ือเป็นกำรเปิดโอกำสให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ได้คิดค้นและพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ด้ำนพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 

3.3  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ทักษะและเจตคติในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 3.4  เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำ 

 3.5  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 3.6  เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 
 

4.  ข้อก ำหนดทั่วไป 
 4.1  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชีวิตหรือ
พัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
 4.2  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนำปรับปรุงให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนมีควำมปลอดภัย
ปรำศจำกผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 4.3  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้งำนได้จริง มีควำมปลอดภัย เกิดประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์และมีกำรน ำไป
ทดลองใช้งำนจริงกับบุคคลทั่วไปหน่วยงำนชุมชน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกัน 
 4.4  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถสำธิตหรือทดลองกำร
ใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์หรือมีหลักฐำนแสดงกำรสำธิตหรือทดลองกำรใช้งำนให้เห็นได้อย่ำงเด่นชัด 
 4.5  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ของนักเรียน นักศึกษำระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำ
นอกระบบ กำรศึกษำระบบทวิภำคี ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และท่ีปรึกษำจ ำนวนไม่เกิน 5 คน 

 

/4.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ… 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (2) 

 

 4.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 1 จำกสถำนศึกษำเดียวกันต้องไม่ซ้ ำกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอ่ืน ๆ อำทิ เช่น ชื่อรูปร่ำง คุณลักษณะ และกระบวนกำรท ำงำน   

4.7  ให้จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประกวด จ ำนวน 2 เล่ม ภำยในเล่มประกอบด้วยเอกสำรข้อ 4.7.1 - 4.7.7 
และจัดเรียงเอกสำรตำมล ำดับดังนี้ 
 4.7.1  แบบน ำเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) 
 4.7.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (ไม่เกิน 20 หน้ำ) 
 4.7.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
 4.7.4  แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งำนจริง 
 4.7.5  แบบแสดงคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net จ ำนวน 
3 แผ่น (รวมอยู่ในเล่ม เล่มละ 1 แผ่น และแยกส่งเจ้ำหน้ำที่รับลงทะเบียนจ ำนวน 1 แผ่น) 
 4.7.6 หลักฐำนแสดงกำรซื้อขำยหรือจ้ำงผลิต (ถ้ำมี) 
 4.7.7 รูปภำพประกอบ (จ ำนวน 1 แผ่น ไม่เกิน 2 รูป)  
  

5.  หล ักเกณฑ ์กำรพ ิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯที ่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไปของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท ี่ 1 ท ุกประกำร จ ึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้ 
 5.2  ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ ที่ส่ งเข้ำประกวดต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ 
(www.thaiinvention.net) หำกไม่ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด 
 5.3  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องลงทะเบียน และติดตั้งผลงำนตำมวันและเวลำที่ก ำหนดหำกไม่
ลงทะเบียนและติดตั้งตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมกำรประกวดแต่อนุญำตให้จัดแสดงผลงำนได้ 
 5.4  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ใน
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ส่วนกำรประกวดในระดับ
ภำคและระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบหรือ 
ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด และต้องไม่เคยผ่ำนกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
ของคนรุ่นใหม่ระดับชำติมำก่อน หรือน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์เดิมที่ เคยได้รับรำงวัลมำส่งเข้ำประกวดใหม่ 
โดยเปลี่ยนประเภท 

5.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำมีกำรลอก
เลียนผลงำนหรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัลและเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน 

5.7  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำด แล้วน ำมำปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือส่ง
เข้ำประกวดจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 

5.8  กรณีที่เป็นกำรน ำสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอดต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำได้มีกำรพัฒนำ
ให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรของผู้อื่น 
   
 
 
 
 

/5.9  กรณีเกิดปัญหำ... 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (3) 

 

5.9  กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ตัดสิน ชี้ขำด ทั้งนี้ภำยใต้ข้อก ำหนดกติกำ
และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

5.10  กรณีผลงำนเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำคุณภำพชีวิตในด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนและควำมปลอดภัย
ในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ จะมีสิทธิในกำรพิจำรณำให้ได้รับรำงวัลเพ่ิมเติมจำกบริษัท เอ.พี.ออนด้ำ จ ำกัด  
(เฉพำะผลงำนที่เข้ำร่วมกำรประกวดในระดับภำคและระดับชำติเท่ำนั้น) 
 

6.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯและแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย 
 ให้จัดส่งเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัยในวันลงทะเบียนตำม
ก ำหนดเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด จ ำนวน 2 เล่ม ภำยในเล่มประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส ่วนท ี่ 1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (แบบ ว-สอศ-2) 
 ส่วนที่ 2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทที่ 1 – บทที่ 5 (ไม่เกิน 20 หน้ำ) โดยไม่รวม ปก บทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกำศ สำรบัญ บรรณำนุกรม และภำคผนวก (หำกเกินจ ำนวน 20 หน้ำคณะกรรมกำรจะไม่รับกำรพิจำรณำ) 
 ส ่วนท ี่ 3  ภำคผนวกประกอบด้วย 

  3.1  คู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
  3.2  แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง ตำมแบบที่ส ำนักงำคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำก ำหนด 
  3.3  แบบแสดงคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 
  3.4  หลักฐำนแสดงกำรซื้อขำยหรือจ้ำงผลิต 
  3.5  รูปภำพประกอบ (จ ำนวน 1 แผ่น ไม่เกิน 2 รูป) 

 ส่วนที่ 4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ 
Thaiinvention.net  
 

7.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
  7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 
  7.2  ขนำดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนำด 16 point และห ัวข ้อขนำด 18 point 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8.  หลักเกณฑ์… 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (4) 

 

8.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 1 ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต 

 
/5.  กำรเลือกใช้… 

  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ-2)  (3 คะแนน) 
ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  3 2 1 0 

1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3 )  (6 คะแนน) 
1.2.1 รูปแบบกำรวิจัยที่ถูกต้อง  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
1.2.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (3 คะแนน) 
1.3.1 ชัดเจนถูกต้อง/รำยละเอียดภำคภำษำไทย  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
1.3.2 ชัดเจนถูกต้อง/รำยละเอียดภำคภำษำอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

1.4  แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (1 คะแนน) 
ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด 1 0 0 0 

1.5  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ   
     Thaiinvention.net  (2 คะแนน) 

ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2,  
แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก 

2 - - 0 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 25 คะแนน) 
2.1  ประดิษฐ์หรือพัฒนำขึ้นใหม่  (10 คะแนน)  10 8 6 4 
2.2  สำมำรถท ำงำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
2.3  สำมำรถพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์และหรืออุตสำหกรรมได้  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 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.  ควำมเหมำะสมด้ำนลักษณะรูปแบบของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 20 คะแนน ) 
4.1  เทคนิคกำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
4.2  รูปแบบควำมเหมำะสม  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
4.3  ควำมปลอดภัย  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
4.4  ผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  (5 คะแนน) 5 4 3 2 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (5) 

 

 

 

9.  ข ้อพ ิจำรณำกำรให ้คะแนนผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ ประเภทท ี่ 1 ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 

 
 
 
 

/1.2  แบบรำยงำน… 
  

จดุให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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 20 คะแนน) 
6.1  ประโยชน์กำรใช้งำน  (10 คะแนน) 

 
 
 

10 8 6 4 
6.2  ประสิทธิภำพ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
6.3  ประสิทธิผลต่อกำรลงทุน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

รวม 100  คะแนน 

1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส่ิงประด ิษฐ์ฯ และคู่ม ือประกอบกำรใชง้ำน  (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยส ิ่งประดิษฐ์ฯ 
 ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/
 รำยละเอียด ตำมแบบ ว-สอศ-2 
 (3 คะแนน) 
 
 

ดีมำก = (3) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครง 
กำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ มีควำม
ประณีตถูกต้องของรูปแบบ ในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก
กำรจัดท ำรูปเล่มเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำร 
อ้ำงอิงได้ 

ดี = (2) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครง 
กำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบแต่ไม่มีควำม
ประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก 
กำรจัดท ำรูปเล่มเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำร 
อ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครง 
กำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯทั้ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วนทั้งในด้ำน
เนื้อหำ ภำพประกอบไม่มีควำมประณีตถูกต้องของ
รูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
- แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่ถูกต้องตำม

แบบที่ก ำหนด 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (6) 

 

 

          
 
 
 
 
 
 

/1.3  คู่มือประกอบ… 
 
 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย 
 ตำมแบบ ว-สอศ-3 (6 คะแนน) 
 1.2.1  รูปแบบกำรว ิจ ัยที่ถ ูกต้อง 
 (3 คะแนน) 

ด ีมำก = (3) 

- รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ มีควำม
ประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก 
กำรจัดท ำรูปเล่ม เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำร 
อ้ำงอิงได้ 

ดี = (2) 

- รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบแต่ไม่มีควำม
ประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก
กำรจัดท ำรูปเล่ม เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำร 
อ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 

- รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่ครบถ้วนทั้งใน
ด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ ไม่มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่มไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
- รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีควำมถูกต้อง 

ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 
 1.2.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ 
 (3 คะแนน) ด ีมำก =(3) 

- เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน
ตำมหลักวิชำกำรเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำร 
อ้ำงอิงได้ 

ดี = (2) 
- เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน

ตำมหลักวิชำกำรแต่มีข้อบกพร่องบำงส่วนเหมำะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 
- เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีข้อบกพร่องมำกไม่เหมำะสม

ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
- เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีควำมถูกต้องไม่เหมำะสม

ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (7) 

 

 
 
 
 

/2.  ข ้อก  ำหนด...  
 
 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนฯ/ 
 ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/ 
 รำยละเอียด 
 
 1.3.1  ภำคภำษำไทย 
 (1.5 คะแนน) 

ด ีมำก = (1.5) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้ งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ ถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้ งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (0.5) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้ งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดค่อนข้ำงมำก 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้ง กำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

 1.3.2  ภำคภำษำอังกฤษ 
 (1.5 คะแนน) ด ีมำก = (1.5) 

มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ ถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้ = (0.5) 
มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดค่อนข้ำงมำก 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะกำรติดตั้งกำรใช้งำน 
ข้อควรระวังกำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

1.4  แบบคุณลักษณะ 
 ของผลงำนสิง่ประดิษฐฯ์ 
 (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
- มีแบบคุณลักษณะ ที่พิมพ์ออกจำกระบบ 
- Thaiinvention.net 

ปรับปรุง = (0) - ไม่มีแบบคุณลักษณะ 
1.5  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย   
      แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  
      และภำคผนวก เข้ำในระบบ  
      Thaiinvention.net 
      (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ทีอั่ปโหลดครบถ้วน และมีข้อมูลถูกต้อง 

ปรับปรุง = 
(0) 

ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดมีข้อมูลไม่ถูกต้อง อัปโหลดไฟล์
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์ 
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2.  ข ้อก  ำหนด/ค ุณสมบ ัต ิของผลงำนส ิ่งประด ิษฐ์ฯ  (รวม 25 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

2.1  ประด ิษฐ ์หร ือพ ัฒนำข ึ้นใหม่ 
 (10 คะแนน) ด ีมำก = (10) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ มีควำมทันสมัย
และมีประสิทธิภำพ 

ดี = (8) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่และมี
ประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน 

พอใช้ = (6) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่แต่ไม่มี
ผลต่อประสิทธิภำพ 

ปรับปรุง = (4) ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์ หรือพัฒนำขึ้นใหม ่
2.2  สำมำรถท ำงำนได้ตรงตำม  
      วัตถุประสงค์ (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 

ดี = (4) 
ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ แต่มี
ข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = (3) 
ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ แต่มี
ข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (2) ท ำงำนไม่ได้ตรงตำมวัตถุประสงค ์
2.3  สำมำรถพ ัฒนำส ู่เชิงพำณิชย์ 
 และหรืออุตสำหกรรมได ้
 (10 คะแนน) ด ีมำก = (10) 

สำมำรถแสดงหลักฐำนกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ไปพัฒนำต่อยอดและพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิง
พำณิชย์หรืออุตสำหกรรมในปัจจุบัน โดยมีเอกสำร 
ยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และเอกสำรเจรจำ
สั่งซื้อหรือสั่งผลิต 

ดี = (8) 

สำมำรถแสดงหลักฐำนกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ไปพัฒนำต่อยอดและพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิง
พำณิชย์หรืออุตสำหกรรมในปัจจุบัน โดยมีเอกสำร 
ยื่นขอ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือเอกสำรเจรจำ
สั่งซื้อหรือสั่งผลิต 

พอใช้ = (6) 

มีแนวโน้มที่จะน ำสิ ่งประดิษฐ์ฯ ไปพัฒนำต่อยอด
และพ ัฒนำกระบวนกำรผลิตสู ่เช ิงพำณ ิชย ์หร ือ
อุตสำหกรรมในปัจจุบันอย่ำงชัดเจน เช่นมีแผนธุรกิจ
หรือแผนกำรตลำด 

ปรับปรุง = (4) 
มีแนวโน้มจะน ำไปพัฒนำต่อยอดและพัฒนำกระบวนกำร
ผลิตสู่เชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรมในปัจจุบัน แต่ไม่มี
เอกสำรหลักฐำนแสดงท่ีชัดเจน 

 
 
 
 

/3.  กำรน  ำเสนอ… 
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3.  กำรน  ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.1  ควำมพร ้อมในกำรน  ำเสนอ 
 ผลงำนและกำรสำธ ิตภำษำไทย 
 (1.5 คะแนน) 

ด ีมำก = (1.5) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำรใน
กำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม 

ด ี = (1) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำรใน
กำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (0.5) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง ตลอดจนเอกสำรใน
กำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

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

ด ีมำก = (1.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 2 ด้ำน 

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

ปรับปรุง = (0) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสม 

3.3  ควำมชัดเจนในกำรน  ำเสนอผลงำน 
 ภำษำไทย (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลอง ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอยด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 
ทั้ง 4 ด้ำน 

ด ี = (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลอง ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 
3 ด้ำน 

พอใช้ = (1) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลอง ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง  
2  ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) - ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองได้ 
 

/3.4  ควำมพร้อม… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
3.4  ควำมพร ้อมในกำรน  ำเสนอ 
 ผลงำนและกำรสำธ ิตภำษำอังกฤษ 
 (1.5 คะแนน) 

ด ีมำก = (1.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วนและ
เหมำะสม 

ด ี = (1) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (0.5) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

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

ด ีมำก = (1.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 2 ด้ำน 

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

ปรับปรุง = (0) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสม 

3.6   ควำมชัดเจนในกำรน  ำเสนอผลงำน 
 ภำษำอังกฤษ 
 (2 คะแนน) ด ีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 
ทั้ง 4 ด้ำน 

ดี= (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 
3 ด้ำน 

พอใช้ = (1) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิด 
กำรประดิษฐ์ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 
2 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองได ้
 

/4. ควำมเหมำะสม… 
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4. ควำมเหมำะสมในดำ้นลักษณะรูปแบบของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

4.1  เทคน ิคกำรออกแบบและ 
      ระบบกำรท  ำงำน  (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร และระบบกำรท ำงำนไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

ดี = (4) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำม 
หลักวิชำกำร แต่ระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

พอใช้ = (3) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรบำงส่วน และระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

ปรับปรุง = (2) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน ไม่เป็นไปตำมหลัก
วิชำกำร และระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

4.2  ร ูปแบบควำมเหมำะสม 
 (5คะแนน) ดีมำก = (5) 

รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะของผลงำน 
ครบทั้ง  3  ด้ำน 

ดี = (4) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะของผลงำน 
เหมำะสม  2  ด้ำน 

พอใช้ = (3) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะของผลงำน 
เหมำะสม  1  ด้ำน 

ปรับปรุง = (2) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก ไม่เหมำะสมกับลักษณะของ
ผลงำน  

4.3  ควำมปลอดภ ัย 
 (5 คะแนน) ด ีมำก = (5) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน 

ด ี = (4) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน แต่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม 

พอใช้ = (3) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่ งประดิษฐ์ฯ และผู้ ใช้งำน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง 
แต่ไม่สมบูรณ์ 

ปร ับปร ุง = (2) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ไม่มีควำม
ปลอดภัยในกำรใช้งำน  และไม่มีระบบป้องกัน
อันตรำย ต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน 

 
 
 
 
 

/4.4  ผลกระทบ… 
 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (12) 

 

4.4  ผลกระทบต่อธรรมชำติ 
 และสิ่งแวดล้อม 
 (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5) ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
ดี = (4) มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมน้อย 
พอใช้ = (3) มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมปำนกลำง 
ปรับปรุง = (2) มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมมำก 

5. กำรเลือกใช้วัสดุในกำรผลิตผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข ้อพ ิจำรณำ 

5.1  วัสดุเหมำะสมกับผลงำสิ่งประดิษฐ์  
 (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (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) ใช้วัสดุไม่เหมำะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย 

5.2  ค ุณภำพของวสัด ุ
 (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 
คุณภำพของวัสดุที่ใช้มีควำมคงทนแข็งแรงเหมำะสม
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ดี = (4) 
คุณภำพของวัสดุที่ใช้มีควำมคงทนแข็งแรงสูงเกิน
ควำมจ ำเป็นกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

พอใช้ = (3) 
ค ุณภำพของว ัสด ุท ี่ใช ้ม ีควำมคงทนแข็งแรงน้อยกว่ำที่
ควรจะใช้กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ปรับปรุง = (2) 
คุณภำพของวัสดุมีควำมคงทนแข็งแรงไม่เหมำะสม
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

6. ค ุณค ่ำของผลงำนส ิ่งประด ิษฐ์ฯ  (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

6.1  ประโยชน ์กำรใช ้งำน 
 (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีประโยชน์และสำมำรถใช้งำนได้
จริง ตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร มีหลักฐำนกำร
น ำไปใช้งำนกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่ำ 3 
คน หรือ หน่วยงำน/ชุมชน ที่น ำไปทดสอบ/ทดลอง
ใช้/ตรวจสอบมำตรฐำน 3 หน่วยงำน ตำมเอกสำร
แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งำนจริง
และภำพประกอบ 

ดี = (8) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีประโยชน์และสำมำรถใช้งำนได้
จริง ตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร มีหลักฐำนกำร
น ำไปใช้งำนกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่ำ 2 
คน หรือ หน่วยงำน/ชุมชน ที่น ำไปทดสอบ/ทดลองใช้ 
/ตรวจสอบมำตรฐำน 2 หน่วยงำน ตำมเอกสำรแบบ
รับรอง กำรน ำผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ ไปใช้ งำนจริง 
และภำพประกอบ 

 
/จุดให้คะแนน… 

 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (13) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

 

พอใช้ = (6) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีประโยชน์และสำมำรถใช้งำนได้จริง 
ตำมวัตถุประสงค์มีหลักฐำนกำรน ำไปใช้งำนกับบุคคล
ทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่ำ 1 คน หรือ หน่วยงำน/
ชุมชน ที่น ำไปทดสอบ/ทดลองใช้/ตรวจสอบมำตรฐำน 
1 หน่วยงำน ตำมเอกสำรแบบรับรองกำรน ำผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งำนจริงและภำพประกอบ 

ปรับปรุง = (4) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีประโยชน์และสำมำรถใช้งำนได้จริง 
ตำมวัตถุประสงค์ แต่เอกสำรแบบรับรองกำรน ำผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งำนจริงและภำพประกอบไม่สมบูรณ์ 

6.2   ประส ิทธ ิภำพ   
 (5 คะแนน) ด ีมำก= (5) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภำพครบตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะ 
เฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ด ี= (4) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภำพครบตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะ 
เฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้= (3) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้ไม่ครบ ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
คุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ และมี
ข้อบกพร่อง 

ปร ับปร ุง= (2) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนไม่ได้ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
คุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6.3  ประสิทธิผล... 
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ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต  (14) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
6.3  ประสิทธิผลต่อกำรลงทุน 
 (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 
เป็นผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ ที่สำมำรถก ่อให ้เก ิดผลงำน 
ท ี่ค ุ้มค ่ำต ่อกำรลงท ุนในระดับสูง 

ด ี = (4) 
เป็นผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ ที่สำมำรถก ่อให ้เก ิดผลงำน 
ท ี่ค ุ้มค ่ำต ่อกำรลงท ุนในระดับปำนกลำง 

พอใช้ = (3) 
เป็นผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ ที่สำมำรถก ่อให ้เก ิดผลงำน 
ท ี่ค ุ้มค ่ำต ่อกำรลงท ุนในระดับน้อย 

ปร ับปร ุง = (2) 
เป็นผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ ทีไ่ม่สำมำรถก ่อให ้เก ิด
ผลงำนท ี่ค ุ้มค ่ำต ่อกำรลงท ุน 

 

 

หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 6. คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ว่ำมคีะแนนต่ำงกันหรือไม่ โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 

 

10.  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

  
(นำยส ำเริง  สุขสวัสดิ์) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคชุมแพ 
ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนด กติกำ 

และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต 

(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

 

 


