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ขอกําหนดกตกิา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน 

การประเมินสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน”

ประจําปการศกึษา 2564 

แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

………..…………………………………………………………………….………….. 
 

 

ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 
 

1. คําจํากัดความ 

 เปนเครื่องมือกลหรือเครื่องจักรกล ที่ประดิษฐข้ึนเพื่อใชสงเสริม สนับสนุน ในการประกอบอาชีพ 

ดานตาง ๆ เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม ที่สามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

เคร่ืองจักรกล หมายถึง ช้ินสวนที่ประกอบข้ึนจากสวนหน่ึง หรือสวนตาง ๆ หลายสวน ซึ่งถูกสรางข้ึนมา

เพื่อทําใหบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะเจาะจงอยางหน่ึง เครื่องจักรกลจะตองมีพลังขับเคลื่อน เชน พลังงานเชิงกล 

ความรอน เคมี หรือไฟฟา เปนตน  

เคร่ืองมือกล หมายถึง เครื่องมือที่ทํางานโดยอาศัยพลังงานขับเคลื่อน เชน ไฟฟา เครื่องยนต 

หรือตนกําลังอื่น ๆ 

2. เจตนารมณ 

 เพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีจุดมุงหมายใหนักประดิษฐ จัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ ที่สามารถนําไปใช

ประกอบอาชีพดานตาง ๆ เพื่อแกปญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทาง

เศรษฐกิจสามารถลดตนทุนการผลิต เชน อุตสาหกรรมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เปนตน  
 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเนนของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3.2 เพื่อแกปญหาความยากจนของประชาชนในชาติ 

 3.3 เพื่อสงเสริมการวิจัยและพฒันานวัตกรรมสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา 

 3.4 เพื่อสนับสนุนการนําไปย่ืนขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได 

 3.5 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 

 3.6 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและทักษะในกระบวนการประดิษฐคิดคนพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพ 

/3.7 เพื่อสงเสริม... 
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 3.7 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯไปใชประโยชนในชุมชน ทองถ่ินหรือสถาน

ประกอบการในการประกอบอาชีพ  

 3.8 เพื่อรองรบัการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

4. ขอกําหนดท่ัวไป 

 4.1 เปนเครื่องมือกลหรือเครื่องจักรกล ที่ประดิษฐข้ึนใหมหรือพัฒนาข้ึน เพื่อใชสงเสริม สนับสนุน  

ในการประกอบอาชีพดานตาง ๆ เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรมเหมาะสม

กับการใชงานมีความปลอดภัย มีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมเกินมาตรฐานและตองไมเคยผาน

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติมากอน หรือนําผลงานสิ่งประดิษฐเดิมท่ีเคยไดรับ

รางวัลมาสงเขารวมการประเมินใหมโดยเปลี่ยนประเภท 

 4.2 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สามารถนําโปรแกรมประยุกต (Application) เปนสวนหน่ึงในการทํางาน

หรือไมก็ได 

 4.3 กรณีที่เปนการนําสินคา หรือผลิตภัณฑ ที่มีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดงใหเห็นวา

ไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตรของผูอื่น 

 4.4 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เกิดจากการบูรณาการ การเรียน การสอน ที่สามารถสาธิตหรือทดลอง

การใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิตหรือทดลองการใชงานใหเห็นไดอยางชัดเจน 

 4.5 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินประเภทที่ 2 จากสถานศึกษาเดียวกันตองไมซ้ํากับ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทเดียวกันหรือประเภทอื่น ๆ เชน ช่ือ รูปราง คุณลักษณะ กระบวนการทํางาน ฯลฯ  

 4.6 ใหจัดทําเอกสารประกอบการประเมิน จํานวน 2 เลม ในแตละเลมประกอบดวยเอกสารขอ 4.6.1 

ถึง 4.6.8 และจัดเรียงเอกสารตามลําดับ ดังน้ี 

   4.6.1 แบบนําเสนอโครงการวิจยัสิง่ประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2) 

   4.6.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3)  

   4.6.3 คูมอืประกอบการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   4.6.4 แบบรบัรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไปใชงานจริง 

   4.6.5 แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ใหจัดทําจํานวน 3 แผน (รวมอยูใน

เลม ๆ ละ 1 แผน และแยกสงเจาหนาทีร่ับลงทะเบียนจาํนวน 1 แผน) 

   4.6.6 หลักฐานแสดงการซื้อขายหรือจางผลิต 

   4.6.7 รปูภาพประกอบ (จํานวน 1 แผน ไมเกนิ 2 รปู) 

   4.6.8 บันทกึขอมลูทัง้หมดในระบบฐานขอมูลออนไลน Thaiinvention.net 

 

 

 

/4.7 ผูจัดทํา... 
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 4.7 ผูจัดทําสิ่งประดิษฐจะตองเปนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. หรือระดับ ปวส. ในรูปแบบ

การศึกษาในระบบปกติ ทวิศึกษา ทวิภาคี หรือเทียบโอน ซึ่งกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนไมเกิน 10 คน และครูท่ีปรึกษาไมเกิน 5 คน 

5. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขาประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดทั่วไปของผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ประเภทที่ 2 ทุกประการจึงจะเขารวมการประเมินได  

 5.2 ผลงานสิ่ งประดิษฐฯ ที่สงเขาประเมินตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน 

(Thaiinvention.net) กอนวันประเมินฯ ตามวันและเวลาที่กําหนดจึงจะมีสิทธ์ิเขารวมการประเมิน โดยใหนําสง

เอกสารแบบคุณลักษณะที่พิมพออกจากระบบ กอนวันที่เขารับการประเมินตามระยะเวลาทีค่ณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีตรวจพบไมลงทะเบียนในฐานขอมูลออนไลนจริง หากไดรับรางวัลจากการประเมินจะถูกถอดถอนรางวัล 

และเลื่อนลําดับถัดไปข้ึนมาแทน 

 5.3 การเปลี่ยนแปลงช่ือ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขาประเมินสามารถเปลี่ยนแปลงได 

ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทาน้ัน และตองแจงลวงหนากอนการประเมินไมนอยกวา 7 วัน โดยตองตรงกับ 

การลงทะเบียนออนไลนดวย สวนการประเมินในระดับภาคและระดับชาติ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงช่ือ หรือ

ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

 5.4 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขาประเมิน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลียนแบบ

หรือสงประเมินมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธ์ิการเขารวมการประเมิน 

 5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงประเมินและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังวา 

มีการลอกเลียนผลงาน หรือสงประเมินมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลําดับรางวัลถัดไป

ข้ึนมาแทน 

 5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐฯที่มีการซื้อขายในทองตลาด แลวนํามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กนอย 

เพื่อสงเขารวมการประเมินจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.7 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ตองสอดคลองกับประเภทวิชาที่เรียนของผูประดิษฐ หรืออาจมีการบูรณาการ

ขามประเภทวิชา หรือขามสถานศึกษา โดยมีครูนักเรียนนักศึกษาตางสถานศึกษารวมกันประดิษฐคิดคน 

 5.8 กรณีที่เปนการนําสินคา หรือผลิตภัณฑที่มีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดงใหเห็น 

วาไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดสิทธิบัตร 

หรืออนุสิทธิบัตรของผูอื่น 

 5.9 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน กอนวันประเมินฯ จึงจะมี

สิทธ์ิไดรับการรับรองผลการประเมินฯ ในกรณีไมลงทะเบียนในฐานขอมูลออนไลนหากไดรับรางวัลจาก 

การประเมินจะถูกถอดถอนรางวัลและเลื่อนลําดับถัดไปข้ึนมาแทน  

 

 

/5.10 ผูเขารับ... 
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 5.10 ผูเขารับการประเมินตองนําเสนอข้ันตอนการทํางานของสิ่งประดิษฐในรูปแบบวิดีโอ มีความยาว

ไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอข้ึน Google Drive พรอมสง Link Url กอนเขารับการประเมินและนําเสนอ

แบบออนไลน พรอมตอบคําถามของคณะกรรมการ ในเวลาไมเกิน 10 นาที หรือตามการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการ 

 5.11 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เคยผานการประเมินในระดับภาคทุกประเภทมาแลว และยังไมไดรับ 

การพัฒนาปรับปรุง หามนํามาประเมินซ้ํา 

5.12 กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูช้ีขาด 

6. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 เอกสารนําเสนอผลงานในการประเมินสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ตองอยูในเลมเดียวกัน จํานวน 2 เลม 

ภายในเลมประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2)   

สวนท่ี 2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทที่ 1 - บทที่ 5 ไมเกินจํานวน 20 หนา โดยไมรวม ปก 

บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บรรณานุกรม และภาคผนวก (หากเกินจํานวน 20 หนาคณะกรรมการ 

จะไมรับพิจารณา) 

 สวนท่ี 3 ภาคผนวก ประกอบดวย 

    3.1 คูมือประกอบการใชงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

    3.2 แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เขารวมการประเมินใหพิมพออกจากระบบ 

Thaiinvention.net จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 

    3.3 แบบรับรองการนําผลสิ่งประดิษฐไปใชงานจริง ประจําปการศึกษา  2564 

    3.4 หลักฐานการซื้อขายเชิงพาณิชย การเผยแพรสูชุมชนหรือการแกไขปญหาความยากจน  
 สวนท่ี  4  

    4.1 อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ -2 , แบบ ว-สอศ -3 และภาคผนวก เขาใน

ระบบ Thaiinvention.net  

    4.2 วิดีโอสาธิตการทํางานของสิ่งประดิษฐฯ ความยาวไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอ 

ข้ึน Google Drive พรอมสง Link Url 

7. การพิมพแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 7.1  รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 

 7.2  ขนาดตัวอักษรแบบปกติขนาด 16 point และหัวขอขนาด 18 point   

 

 

 

 

/8. หลักเกณฑ… 
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ประเภทที่ 2 ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ (5) 

 

8. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 

 
 

/4. ความเหมาะสม... 

  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน) 

    1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ (แบบ ว-สอศ-2) (3 คะแนน) 

         ความชัดเจนถูกตองของขอมลู/รายละเอียด  3 2 1 0 

    1.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (9 คะแนน)  

         1.2.1 การเขียนบทนํา (2 คะแนน)  2 1.5 1 0.5 

         1.2.2 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
         1.2.3 วิธีดําเนินการวิจัย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

         1.2.4 ผลการวิจัย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

         1.2.5 สรปุ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

    1.3 คูมือประกอบการใชงานและแบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (1 คะแนน) 

         ความชัดเจนถูกตองของขอมลู/รายละเอียด  1 0.5 0 0 

    1.4 อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก เขาในระบบ  

         Thaiinvention.net (2 คะแนน) 

         ความครบถวนสมบูรณของไฟล PDF ประกอบดวย  

         แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก 
2 - - 0 

2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 20 คะแนน) 

    2.1 ประดิษฐหรือพัฒนาข้ึนใหม (10 คะแนน)  10 8 6 4 

    2.2 สามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงค (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    2.3 หลักฐานการซื้อขายเชิงพาณิชย (5 คะแนน)  5 4 3 2 

3. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 15 คะแนน)  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

    3.1 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

    3.2 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาษาไทย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

    3.3 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาไทย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

    3.4 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาคภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

    3.5 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

    3.6 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

    3.7 ความสามารถในการใชสื่อและเทคโนโลยี (5 คะแนน) 5 4 3 2 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564  
ประเภทที่ 2 ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ (6) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ (รวม 20 คะแนน) 

    4.1 เทคนิคการออกแบบและระบบการทํางาน (10 คะแนน) 10 8 6 4 

    4.2 รูปแบบความเหมาะสม (4 คะแนน) 4 3 2 1 

    4.3 ความปลอดภัย (4 คะแนน) 4 3 2 1 

    4.4 ผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2 คะแนน)  

 

2 1.5 1 0.5 

5. การเลือกใชวัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 10 คะแนน) 

    5.1 วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    5.2 คุณภาพของวัสดุ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

6. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 20 คะแนน)  

    6.1 ประโยชนการใชงาน (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    6.2 ประสิทธิภาพการทํางาน (10 คะแนน) 10 8 6 4 

    6.3 ประสิทธิผลตอการลงทุนและแกไขปญหาความยากจน  

         (5 คะแนน) 

5 4 3 2 

รวม 100 คะแนน 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/9. ขอพิจารณา... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564  
ประเภทที่ 2 ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ (7) 

 

9. ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

/1.2 แบบรายงาน… 

  

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย 

สิ่งประดิษฐฯ ความชัดเจน

ถูกตองของขอมลู/รายละเอียด  

        (แบบ ว-สอศ-2)  

        (3 คะแนน) 

ดีมาก = (3) 

ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบ

เสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ทัง้ 26 ขอ  

มีความสมบูรณครบถวนทั้งในดานเน้ือหา 

ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตอง 

ของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก 

การจัดทํารูปเลม เหมาะสมทีจ่ะเกบ็ไว 

เปนเอกสารอางอิงได 

 

ดี = (2) 

ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบ

เสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ทัง้ 26 ขอ  

มีความสมบูรณครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา 

ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตอง 

ของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก 

การจัดทํารปูเลม เหมาะสมทีจ่ะเก็บไว 

เปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 

 

ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบ

เสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ทั้ง 26 ขอ  

ไมครบถวนทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ  

ไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบในการ

พิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  

ไมเหมาะสมที่จะเกบ็ไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ = (0) 

 

ไมนําสงแบบแสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ 

ทั้ง  26  ขอ 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564  
ประเภทที่ 2 ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ (8) 

 

 
 
 
 
 
 

/1.2.3 วิธีดําเนิน... 

  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) 

     (9 คะแนน) 

 

      1.2.1 การเขียนบทนํา  

             (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความสอดคลองของวัตถุประสงค 

กับสภาพปญหาครบถวนถูกตอง 

ดี = (1.5) 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความสอดคลองของวัตถุประสงค 

กับสภาพปญหาถูกตองแตไมครบถวน 

พอใช = (1) 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความสอดคลองของวัตถุประสงค 

กับสภาพปญหาไมสอดคลองกัน 

ปรับปรงุ = (0.5) 
ไมมีความเปนมาและความสําคัญของ

ปญหาวัตถุประสงคและสภาพปญหา 

       1.2.2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 

              ที่เกี่ยวของ (1 คะแนน) 
ดีมาก = (1) 

มีการนําองคความรูจากเอกสารที่

เกี่ยวของมาประยุกตใช มีการนําแนวคิด 

หรือ งานวิจัยอื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัย

ถูกตองครบถวน 

ดี = (0.5) 

มีการนําองคความรูจากเอกสารที่

เกี่ยวของมาประยุกตใช มีการนําแนวคิด 

หรือ งานวิจัยอื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัย

ถูกตองแตไมครบถวน 

พอใช = (0) 

มีการนําองคความรูจากเอกสารที่

เกี่ยวของมาประยุกตใช มีการนําแนวคิด 

หรือ งานวิจัยอื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัย

ไมถูกตองไมครบถวน 

ปรับปรงุ = (0) 

ไมมีการนําองคความรูจากเอกสารที่

เกี่ยวของมาประยุกตใช ไมมีการนํา

แนวคิด หรือ งานวิจัยอื่น ๆ มาสนับสนุน

การวิจัย 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564  
ประเภทที่ 2 ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ (9) 

 

 

 

 

 

/1.2.5 สรุป อภิปราย... 

  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

       1.2.3 วิธีดําเนินการวิจัย  

               (2 คะแนน) ดีมาก = (2) 

ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เทคนิค วิธีการ 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการ 

ท่ีใชตอบปญหาการวิจัยถูกตองครบถวน 

ดี = (1.5) 

ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เทคนิค วิธีการ 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการ 

ท่ีใชตอบปญหาการวิจัยถูกตองครบถวน  

แตมีขอผดิพลาดเล็กนอย 

พอใช = (1) 

ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เทคนิค วิธีการ 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการ 

ท่ีใชตอบปญหาการวิจัยถูกตองครบถวน 

แตมีขอผดิพลาดมาก 

ปรับปรงุ = (0.5) 

ไมมีความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เทคนิค 

วิธีการ ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการ 

ท่ีใชตอบปญหาการวิจัยไมถูกตองไมครบถวน 

     1.2.4 ผลการวิจัย  

             (2 คะแนน) ดีมาก = (2) 

การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค

การวิจัยและมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัย

ถูกตองและครบถวนตามระเบยีบวิธีวิจัย 

ดี = (1.5) 

การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค

การวิจัยบางขอ และมีวิธีการนําเสนอ

ผลการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 

มีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช = (1) 

การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค

การวิจัยบางขอและมีวิธีการนําเสนอ

ผลการวิจัยตามระเบยีบวิธีวิจัย 

มีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง = (0.5) 

การวิเคราะหขอมูลไมสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการวิจัย และไมมีวิธีการนําเสนอ

ผลการวิจัยตามระเบยีบวิธีวิจัย 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564  
ประเภทที่ 2 ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ (10) 

 

/1.4 อัปโหลด... 

  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

     1.2.5 สรุป อภิปรายผลและ 

             ขอเสนอแนะ  

             (2 คะแนน) 
ดีมาก = (2) 

มีการสรปุผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรง

ประเด็นและมีขอเสนอแนะในการนําไปใช

ประโยชน หรือ การพัฒนา 

ตอยอดถูกตองครบถวน 

ดี = (1.5) 

มีการสรปุผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรง

ประเด็น และมีขอเสนอแนะในการ

นําไปใชประโยชน หรอืการพัฒนา 

ตอยอดถูกตองแตมีขอผิดพลาดเลก็นอย 

พอใช = (1) 

มีการสรปุผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรง

ประเด็น และมีขอเสนอแนะในการ

นําไปใชประโยชนหรือการพฒันา 

ตอยอดถูกตองแตมีขอผิดพลาดมาก 

ปรบัปรงุ = (0.5) 

ไมมีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 

และไมตรงประเด็นไมมีขอเสนอแนะในการ

นําไปใชประโยชน หรอื การพฒันาตอยอด 

1.3 คูมือประกอบการใชงานฯ/ 

     ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/ 

     รายละเอียด 

     (1 คะแนน) 

ดีมาก = (1)  

มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะการติดต้ัง

การใชงาน ขอควรระวัง การบํารงุรกัษาที่

อยูของผูผลิตที่สามารถติดตอไดถูกตอง

และแบบคุณลักษณะฯ ถูกตองครบถวน 

ดี = (0.5) 

มีรายละเอียดดานคุณลักษณะการติดต้ังการใช

งาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษาที่อยูของ

ผู ผลิ ตที่ สามารถติดต อได ถู กต องและ 

แบบคุณลักษณะฯ แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช = (0) 

มีรายละเอียดดานคุณลักษณะการติดต้ังการ

ใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษาที่อยูของ

ผูผลิตที่สามารถติดตอไดถูกตองและแบบ

คุณลักษณะฯ แตมีขอผิดพลาดคอนขางมาก 

ปรับปรงุ = (0) 

ไมมีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดต้ัง

การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษาที่อยู

ของผูผลิตที่สามารถติดตอไดถูกตองและแบบ

คุณลักษณะฯ ไมถูกตองไมครบถวน 
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/2.3 หลักฐาน... 
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1.4 อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย  

     แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  

     และภาคผนวก เขาในระบบ  

     Thaiinvention.net  (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

ไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, 

แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวกที่อปัโหลด

ครบถวน และมีขอมลูถูกตอง 

ปรับปรงุ = (0) 

ไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, 

แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก ที่อปัโหลด 

มีขอมลูไมถูกตองอัปโหลดไฟลไมครบถวน 

หรอืไมไดอปัโหลดไฟล 

2. ขอกําหนด /คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 25 คะแนน) 

    2.1 ประดิษฐ หรือพฒันาข้ึนใหม 

         (10 คะแนน) 
ดีมาก = (10)  

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่คิดคนข้ึนใหม 

มีความทันสมัยและมปีระสทิธิภาพ 

ดี = (8) 
ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึน

ใหมและมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางชัดเจน 

พอใช = (6) 
ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึน

ใหมแตมีผลตอประสิทธิภาพเพียงเล็กนอย 

ปรับปรงุ = (4) 
ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึน

ใหมแตไมมผีลตอประสิทธิภาพ 

2.2 สามารถทํางานไดตรงตาม   

     วัตถุประสงค 

     (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  
ทํางานไดดีและสมบรูณตรงตาม

วัตถุประสงค 

ดี = (4) 
ทํางานไดดี และสมบูรณตรงตาม

วัตถุประสงค แตมีขอบกพรองเลก็นอย 

พอใช = (3) 
ทํางานไดดีและสมบรูณตรงตาม

วัตถุประสงค แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ = (2) ทํางานไมไดตรงตามวัตถุประสงค 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564  
ประเภทที่ 2 ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ (12) 

 

 

 

/3.2 บุคลิกภาพ... 
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2.3 หลักฐานการซื้อขายเชิงพาณิชย 

     (5 คะแนน) 
ดีมาก = (5) 

แสดงเอกสารหลักฐานการซือ้ขายผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ประกอบดวย ใบเสร็จรับเงิน 

หรือสัญญาการซื้อขายและเบอรโทรศัพท

ของผูซื้อ 

ดี = (4) 

แสดงเอกสารหลักฐานการแนะนําเพิ่มเติม

จากสิง่ประดิษฐเดิม แลวจะซือ้สิง่ประดิษฐ

หรือตนแบบสิ่งประดิษฐ 

พอใช = (3) 

แสดงเอกสารหลักฐานการใหโจทยและให

คําแนะนําผูประดิษฐฯในการนําไปสราง

สิ่งประดิษฐเพื่อการพฒันาสูเชิงพาณิชย 

ปรับปรงุ = (2) 

แสดงเอกสารหลักฐานการใหโจทยในการ

สรางสิ่งประดิษฐเพื่อการพฒันาสูเชิง

พาณิชย 

3. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 15 คะแนน) 

    3.1 ความพรอมในการนําเสนอ 

         ผลงานและการสาธิตภาษาไทย 

         (1.5 คะแนน) ดีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอ

ผลงานใชวัสดุอุปกรณประกอบในการ

อธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสาร 

ในการเผยแพรผลงาน อยางครบถวนและ

เหมาะสม 

ดี = (1) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอ

ผลงานใชวัสดุอุปกรณประกอบในการ

อธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสาร 

ในการเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรอง

บางสวน 

พอใช = (0.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอ

ผลงานใชวัสดุอุปกรณประกอบในการ

อธิบายสาธิตทดลองตลอดจนเอกสารใน

การเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ = (0) ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 
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/3.4 การนําเสนอ... 
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3.2 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน  

     ภาษาไทย (1.5 คะแนน) 
ดีมาก = (1.5) 

การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอเหมาะสมทั้ง 3 ดาน 

ดี= (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอเหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอเหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรงุ = (0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอไมเหมาะสม 

3.3 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน          

     ภาษาไทย (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจ

และเห็นจริงในดานแนวความคิดการ

ประดิษฐ ดานประโยชนใชสอย ดาน

ประสิทธิภาพและดานวิธีการทํางานของ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตองทั้ง  4  ดาน 

ดี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความ

เขาใจและเห็นจรงิในดานแนวความคิดการ

ประดิษฐ ดานประโยชนใชสอย ดาน

ประสิทธิภาพและดานวิธีการทํางานของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตอง 3 ดาน 

พอใช = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความ

เขาใจและเห็นจรงิในดานแนวความคิดการ

ประดิษฐดานประโยชนใชสอย ดาน

ประสิทธิภาพและดานวิธีการทํางานของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตอง 2 ดาน 

ปรับปรงุ = (0) ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือ

ทดลองได 
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/จุดใหคะแนน... 
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3.4 การนําเสนอผลงานและการสาธิต 

     ภาษาอังกฤษ 

     (1.5 คะแนน) ดีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอ

ผลงานใชวัสดุอุปกรณประกอบในการ

อธิบายสาธิตทดลองตลอดจนเอกสารใน

การเผยแพรผลงาน อยางครบถวนและ

เหมาะสม 

ดี = (1) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอ

ผลงานใชวัสดุอุปกรณประกอบในการ

อธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสารใน

การเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรอง

บางสวน 

พอใช = (0.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอ

ผลงานใชวัสดุอุปกรณประกอบในการ

อธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสารใน

การเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ = (0) ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 

3.5 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน  

     ภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน) 
ดีมาก = (1.5) 

การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอ เหมาะสมทั้ง 3 ดาน 

ดี = (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรงุ = (0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 

3.6 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน 

     ภาษาอังกฤษ  

     (2 คะแนน) 
ดีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจ

และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ 

ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพและ

ดานวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ไดถูกตองทั้ง 4 ดาน 
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ดี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง

ผลงานสิง่ประดิษฐฯเพือ่ใหเกดิความเขาใจ

และเห็นจรงิในดานแนวความคิด 

การประดิษฐ ดานประโยชนใชสอย 

ดานประสทิธิภาพและดานวิธีการทํางาน

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯไดถูกตอง 3 ดาน 

พอใช = (1)  

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง

ผลงานสิง่ประดิษฐฯเพื่อใหเกิดความเขาใจ

และเห็นจริงในดานแนวความคิด 

การประดิษฐดานประโยชนใชสอย  

ดานประสิทธิภาพและดานวิธีการทํางาน

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯไดถูกตอง 2 ดาน 

ปรับปรงุ = (0)  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือ

ทดลองได 

3.7 ความสามารถในการใชสื่อ 

     และเทคโนโลยี  

     (5 คะแนน) 
ด ีมาก = (5)  

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย 

ทันสมยั นาสนใจ ครอบคลมุเน้ือหา ครบถวน

สมบูรณ ตามเวลาที่กําหนด 

ดี = (4)  

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย 

ทันสมยั นาสนใจ ไมครบถวนสมบูรณ 

พอใช = (3)  
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย 

ปรับปรงุ = )2(  
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
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4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

   4.1 เทคนิคการออกแบบและระบบ 

        การทํางาน (10 คะแนน) 

 

ดีมาก = (10)  
การออกแบบและระบบการทํางาน

อัตโนมัติไดถูกตองตามหลกัวิชาการ  

ดี = (8)  
การออกแบบและระบบการทํางาน

กึ่งอัตโนมัติไดถูกตองตามหลักวิชาการ  

พอใช = (6)  
การออกแบบและระบบการทํางานแบบ

อื่น ๆ ไดถูกตองตามหลกัวิชาการ  

ปรับปรงุ = (4) 
การออกแบบและระบบการทํางาน 

ไมเปนไปตามหลักวิชาการ  

   4.2 รูปแบบความเหมาะสม  

         (4 คะแนน) 
ดีมาก = (4)  

รูปราง ขนาด นํ้าหนัก เหมาะสมกับ

ลักษณะของผลงานครบทั้ง 3 ดาน 

ดี = (3)  
รูปราง ขนาด นํ้าหนัก เหมาะสมกับ

ลักษณะของผลงานเหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (2)  
รูปราง ขนาด นํ้าหนัก เหมาะสมกับ

ลักษณะของผลงานเหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรงุ = (1) 
รูปราง ขนาด นํ้าหนักไมเหมาะสมกบั

ลักษณะของผลงาน  

   4.3 ความปลอดภัย 

         (4 คะแนน) 
ดีมาก = (4) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบ

ปองกันอันตรายตอผลงานสิง่ประดิษฐฯ 

และผูใชงาน 

ดี = (3) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบ

ปองกันอันตรายตอผลงานสิง่ประดิษฐฯ 

และผูใชงาน แตตองแกไขเพิม่เติม 
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จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

 

พอใช = (2) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบ

ปองกันอันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และ

ผูใชงานอยางใดอยางหน่ึงแตไมสมบูรณ 

ปรับปรงุ = (1) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

ไมมีความปลอดภัยในการใชงานและ 

ไมมีระบบปองกันอันตรายตอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 

   4.4 ผลกระทบตอธรรมชาติ  

        และสิ่งแวดลอม 

        (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2)  ไมมีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดี = (1.5) มีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอย 

พอใช = (1) 
มีผลกระทบตอธรรมชาติและสิง่แวดลอม

ปานกลาง 

ปรับปรุง = (0.5) มีผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาก 

5. การเลือกใชวัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 10 คะแนน) 
   5.1 วัสดุเหมาะสมกบัผลงาน 

        สิ่งประดิษฐ  

        (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย

กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ ครบทั้ง 3 ดาน 

ดี = (4) 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย

กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพียง 2 ดาน 

พอใช = (3) 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย

กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพียง 1 ดาน 

ปรับปรงุ = (2) ใชวัสดุไมเหมาะสมไมประหยัดไมปลอดภัย 

   5.2 คุณภาพของวัสดุ (5 คะแนน) 
ดีมาก = (5)  

คุณภาพของวัสดุที่ใช มีความคงทนแข็งแรง

เหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ดี = (4) 

คุณภาพของวัสดุที่ใช มีความคงทน

แข็งแรงสงูเกินความจําเปนกบัผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ 

พอใช = (3) 
คุณภาพของวัสดุที่ใชมีความคงทนแข็งแรง

นอยกวาที่ควรจะใชกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ปรับปรงุ = (2) 
คุณภาพของวัสดุมีความคงทนแข็งแรง 

ไมเหมาะสมกับผลงานสิง่ประดิษฐฯ 
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6. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 20 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
    6.1 ประโยชนการใชงาน 

         (5 คะแนน) 

 

 

 

ดีมาก = (5)  

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงให

เห็นถึงประโยชนตอการใชงานไดจริงตาม

วัตถุประสงคทุกประการ และมีหลักฐาน

การนําไปใชงาน ไดแก เอกสารรบัรอง 

และภาพประกอบ 

ดี = (4) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงให

เห็นถึงประโยชนตอการใชงานไดจริงตาม

วัตถุประสงคทุกประการ 

พอใช = (3) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ มีขอมลูและแสดงให

เหน็ถึงประโยชนตอการใชงานไดจริงแตไม

ครบถวนตามวัตถุประสงคทุกประการ 

ปรับปรงุ = (2)  
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็น

ถึงประโยชนตอการใชงานไดเล็กนอย 

    6.2 ประสิทธิภาพการทํางาน  

          (10 คะแนน) 

 

 

ดีมาก = (10) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ทํางานแบบอัตโนมัติ

ไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพครบ

ตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ  

ดี = (8) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานแบบกึง่อัตโนมัติ

ไดอยางตอเน่ืองและมปีระสทิธิภาพครบ

ตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะของ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

พอใช = (6) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ทํางานแบบอื่น ๆ  

ไดตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ปรับปรงุ = (4) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ทํางานไดไมสมบรูณ

ตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ 
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จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 
    6.3 ประสิทธิผลตอการลงทุนและแกไข 

          ปญหาความยากจน  

           (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5) 

เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่สามารถ

กอใหเกิดความคุมคาตอการลงทุนและ

ชวยแกไขปญหาความยากจนในระดับสูง 

ดี = (4) 

เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สามารถกอใหเกิด

ความคุมคาตอการลงทุนในและชวยแกไข

ปญหาความยากจนระดับปานกลาง 

พอใช = (3) 

เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯที่สามารถ

กอใหเกิดความคุมคาตอการลงทุนในและ

ชวยแกไขปญหาความยากจนระดับนอย 

ปรับปรงุ = (2) 

เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯที่สามารถ

กอใหเกิดความคุมคาตอการลงทุนในและ

ชวยแกไขปญหาความยากจนระดับนอย

ที่สุด 

 

หมายเหตุ: หากคะแนนรวมของผลงานมีคะแนนเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนดานคุณคาวามีผลคะแนน

ตางกันหรือไม โดยพิจารณาตามลําดับจุดใหคะแนนที่มากไปหานอย  

10. แนวทางการปฏิบัติ ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการดําเนินโครงการประเมินสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน” ประจําปการศึกษา 2564  
 

 

 

 

(นายภูวดล  มิ่งขวัญ) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรรีัมย 

ประธานคณะกรรมการขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานฯ 

ประจําปการศึกษา 2564 

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 

 


