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ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร  (เนนเรื่องโซลาเซลล) 

1. คําจํากัดความ  
 เปนชุดเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณที่ใชในการผลิต หรือใชพลังงานอยางมปีระสทิธิภาพและประหยัด

ที่บงบอกวาสามารถใชประโยชนไดจริงอยางเปนรูปธรรมของการใชพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร เพื่อแกปญหา

ความยากจน แสดงใหเห็นถึงข้ันตอนตามหลักของงานวิจัยสามารถพัฒนาไปสูอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย 

และเปนผลงานที่เกิดจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

2. เจตนารมณ  

 เพื่อใหนักประดิษฐสรางเครือ่งมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณที่ใชในการผลติ หรือใชพลังงานทดแทนอยาง

มีประสิทธิภาพ ประหยัด และเปนเครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อการเกษตร  เปนอุปกรณที่มีความปลอดภัย คุมคาทาง

เศรษฐศาสตร มีความทันสมัยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาประเทศ  
 

3. ว ัตถ ุประสงค  

 3.1 เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

)ฉบับปรับปรุง (แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา )ฉบับปรับปรุง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเนนของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 3.2 เพื่อสนองนโยบายพลังงาน 4.0 และยุทธศาสตรกระทรวงพลังงานในการพัฒนาดานพลังงาน 

ที่ย่ังยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 3.3 เพื่อสรางเครือ่งมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณที่ใชผลิต หรือใชพลังงานอยางมปีระสทิธิภาพและประหยัด 

 3.4 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และเจตคติ ในกระบวนการประดิษฐคิดคนพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 

 3.5 เพื่อสนับสนุนการนําไปย่ืนขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได  

 3.6 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสูอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย หรือนําไปใชในชุมชน สถานศึกษาหรือ

หนวยงานตาง ๆ ตามความเหมาะสม  

 3.7 เพื่อเปนการยกยองและแสดงความช่ืนชมแกผูที่มีผลงานดีเดนดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร  

 3.8 เพื่อแกปญหาความยากจนของประเทศ  
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4. ขอกําหนดท่ัวไป 

 4.1 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณใชในดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 

 4.2 เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่คิดคนข้ึนใหม หรือพัฒนา ปรับปรุง ใหเหมาะสมกบัการใชงานมคีวามปลอดภัย

เปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 4.3 เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่ใชงานไดจริง เกิดประโยชนตามวัตถุประสงคและมีความปลอดภัยในการใชงาน 

4.4 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่มีขนาด นํ้าหนัก และวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน 

4.5 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เกิดจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน สามารถสาธิตหรือทดลอง 

ใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือทดลองใชงานใหเห็นไดอยางเดนชัด   

 4.6 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินประเภทที่ 4 จากสถานศึกษาเดียวกันตองไมซ้ํากับ 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทเดียวกันหรือประเภทอื่น ๆ เชน ช่ือ รูปราง คุณลักษณะ กระบวนการทํางาน ฯลฯ 

และตองไมเคยผานการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ มากอนหรือนําผลงานสิ่งประดิษฐ 

เดิมท่ีเคยไดรับรางวัลมาสงเขารวมการประเมินใหมโดยเปลี่ยนประเภท 

 4.7 มีแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ (แบบ ว-สอศ-2) แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) 

คูมือประกอบการใชงานฯ แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชงาน

จริงจํานวน 2 เลม เอกสารจะตองอยูภายในเลมเดียวกัน กรณีไมอยูภายในเลมเดียวกันคณะกรรมการ 

จะไมพิจารณาตรวจให คะแนนจะมีผลเปนศูนย 

 4.8 แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เขารวมการประเมิน พิมพออกจากระบบ Thaiinvention.net 

จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 

 4.9 ผูจัดทําสิ่งประดิษฐจะตองเปนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. หรือระดับ ปวส. ในรูปแบบ

การศึกษาในระบบปกติ ทวิศึกษา ทวิภาคี หรือเทียบโอน ซึ่งกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนไมเกิน 10 คน และครูท่ีปรึกษาไมเกิน 5 คน 

5. หล ักเกณฑ การพ ิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดทั่วไป 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทที่ 4 ทุกประการ จึงจะเขารวมการประเมินได 

 5.2 ผูเขารับการประเมินตองนําเสนอข้ันตอนการทํางานของสิ่งประดิษฐในรูปแบบวิดีโอ มีความยาวไมเกิน 

10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอข้ึน Google Drive พรอมสง Link Url กอนเขารับการประเมินและนําเสนอแบบออนไลน 

พรอมตอบคําถามของคณะกรรมการ ในเวลาไมเกิน 10 นาที หรือตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

 5.3 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขาประเมินตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน (Thaiinvention.net) 

กอนวันประเมินฯ ตามวันและเวลาที่กําหนดจึงจะมีสิทธ์ิเขารวมการประเมิน โดยใหนําสงเอกสารแบบคุณลักษณะ 

ที่พิมพออกจากระบบ กอนวันที่เขารับการประเมินตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

5.4 การเปลี่ยนแปลงช่ือหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขารวมการประเมินสามารถเปลี่ยนแปลง

ไดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทาน้ัน และตองแจงลวงหนากอนการประเมินไมนอยกวา 7 วัน สวนการประเมนิในระดับ

ภาคและระดับชาติไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงช่ือหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
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 5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมิน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลยีนแบบ

หรือสงมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธ์ิการเขารวมประเมิน 

 5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังวามี

การลอกเลียนผลงานหรือสงประเมินมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปข้ึนมาแทน 

 5.7 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่มีการซื้อขายในทองตลาด แลวนํามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กนอย 

เพื่อสงเขารวมการประเมิน จะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.8 กรณีที่เปนการนําสินคาหรือผลิตภัณฑที่มีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดงใหเห็นวา 

ไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตรของผูอื่น 

5.9 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีการนําหลักเศรษฐศาสตร (ตนทุนพลังงานตอหนวยผลิต) เปนฐานในการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพพลังงานที่เพิ่มข้ึนของเครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ  

 5.10 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เคยเขารวมการประกวดระดับชาติมากอน ไมอนุญาตใหนําผลงาน 

เขารวมการประเมินอีก หากคณะกรรมการตรวจสอบพบภายหลังจะถูกตัดสิทธ์ิการเขารวมการประเมิน 

 5.11 กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูช้ีขาด 

6. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 ใหจัดสงเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัยในวันลงทะเบียน 

ตามกําหนดเวลาที่คณะกรรมการกําหนด จํานวน 2 เลม ภายในเลม ประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี 

 ส วนท ี่ 1 แบบเสนอโครงการวิจัยส ิ่งประด ิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2)  

 สวนท่ี 2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทที่ 1 - บทที่ 5 (ไมเกิน 20 หนา) โดยไมรวมปก บทคัดยอ 

กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บรรณานุกรม และภาคผนวก (หากเกินจํานวน 20 หนา คณะกรรมการจะไมรับพิจารณา) 

 สวนท่ี 3 ภาคผนวก ประกอบดวย 

   ภาคผนวก ก ภาคผนวกของรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) 

   ภาคผนวก ข  

 1) คูมือประกอบการใชงานเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 2) แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชงานจริง 

 3) แบบคุณลักษณะผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่เขารวมการประเมนิ พิมพออกจากระบบ Thaiinvention.net 

จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 

 สวนท่ี 4  

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

ระบบ Thaiinvention.net  

2) วิดีโอสาธิตการทํางานของสิ่งประดิษฐฯ ความยาวไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอข้ึน 

Google Drive พรอมสง Link Url 
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7. การพิมพแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 7.1 ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 

 7.2 ขนาดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนาด 16 point และห ัวข อขนาด 18 point 

8. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร 

 

 

 

 

/4. ความเหมาะสม... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 

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

           ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด 2 1.5 1 0 

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

          1.2.1 รูปแบบการวิจัยที่ถูกตอง  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

          1.2.2 ความสมบูรณของเน้ือหา  (5 คะแนน) 5 3 1 0 

    1.3 คูมือประกอบการใชงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (2 คะแนน) 

         คูมือฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความชัดเจนถูกตองของขอมูล  2 1.5 1 0 

    1.4 อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวกเขาในระบบ 

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 สามารถพัฒนาสูอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชยได (10 คะแนน) 10 8 6 4 

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 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

    3.5 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

    3.6 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

    3.7 ความสามารถในการใชสื่อและเทคโนโลยี  (5 คะแนน) 5 4 3 2 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที ่4 ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร   (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/9. ขอพิจารณา... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 

    4.1 เทคนิคการออกแบบและระบบการทํางาน  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

    4.2 รูปแบบความเหมาะสม  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

    4.3 ความปลอดภัย  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

5. การเลือกใชวัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

    5.1 วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ  (5  คะแนน) 5 3 1 0 

    5.2 คุณภาพของวัสดุ  (5  คะแนน) 5 3 1 0 

6. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 30 คะแนน) 

    6.1 ประโยชนการใชงาน  (10 คะแนน) 10 8 6 4 
    6.2 ประสิทธิภาพ  (10 คะแนน) 10 8 6 4 
    6.3 ประสิทธิผล  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

รวม 100 คะแนน 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที ่4 ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร   (6) 

 

9. ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร 
 

 

/จุดใหคะแนน... 
  

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1 แบบเสนอโครงการวิจยัสิง่ประดิษฐฯ 

(แบบ ว-สอศ-2) ความชัดเจน

ถูกตองของขอมูล/รายละเอียด 

(2 คะแนน) 
ดีมาก = (2) 

ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐทั้ง 26 ขอ มีความสมบูรณ

ครบถวนทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ มีความ

ประณีตถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การจัดทํา

ปก การจัดทํารูปเลม เหมาะสมที่จะเก็บไวเปนอก

สารอางอิงได 

ดี = (1.5) 

ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐทั้ง 26 ขอ มีความสมบูรณ

ครบถวนทั้งในดานเน้ือหาภาพประกอบ แตไมมี

ความประณีตถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การ

จัดทําปก การจัดทํารูปเลม เหมาะสม 

ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช = (1) 

ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจยัสิง่ประดิษฐทัง้ 26 ขอ ไมครบถวน ทั้ง

ในดานเน้ือหา ภาพประกอบไมมีความประณีต

ถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก 

การจัดทํารปูเลมไมเหมาะสมทีจ่ะเก็บไวเปน

เอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ = (0) ไมนําสงแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ ทั้ง 26 ขอ 

1.2  แบบรายงานการวิจัย    

      (แบบ ว-สอศ-3)   

      (9 คะแนน) 

 

1.2.1 ร ูปแบบการว ิจ ัยที่ถ ูกตอง 

                    (4 คะแนน) 

ด ีมาก = (4) 

รูปแบบรายงานการวิจัยทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ

ครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ มีความ

ประณีตถูกตองของรูปแบบในการพิมพ 

การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม เหมาะสมที่จะเก็บไว

เปนเอกสารอางอิงได 

ดี = (3) 

รูปแบบรายงานการวิจัยทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ

ครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ แตไมมี

ความประณีตถูกตองของรูปแบบ ในการพิมพ  

การจัดทําปก การจัดทํารูปเลมเหมาะสมที่จะเก็บไว

เปนเอกสารอางองิได 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที ่4 ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร   (7) 

 

 

 

 

 

 

 

/1.4 อัปโหลด... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1  

พอใช = (2) 

รูปแบบรายงานการวิจัยทัง้ 5 บท ไมครบถวน 

ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ ไมมีความประณีต

ถูกตองของรูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก  

การจัดทํารปูเลมไมเหมาะสมทีจ่ะเก็บไว 

เปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ = (1) 

รูปแบบรายงานการวิจัยทั้ง 5 บท 

ไมมีความถูกตองไมเหมาะสมทีจ่ะเก็บไว 

เปนเอกสารอางอิงได 

     1.2.2  ความสมบูรณของเน้ือหา 

              (5 คะแนน) ด ีมาก = (5) 

 เน้ือหางานวิจัยทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ

ครบถวนตามหลักวิชาการเหมาะสมที่จะเกบ็ไว

เปนเอกสารอางอิงได  

ดี = (3) 

 เน้ือหางานวิจัยทั้ง 5 บท มีความสมบูรณครบถวน

ตามหลักวิชาการ แตมีขอบกพรองบางสวน

เหมาะสมทีจ่ะเก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

พอใช = (1) 
เน้ือหางานวิจยัทัง้ 5 บท มีขอบกพรองมาก 

ไมเหมาะสมทีจ่ะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ = (0) 
เน้ือหางานวิจยัทัง้ 5 บท ไมมีความถูกตอง 

ไมเหมาะสมทีจ่ะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

1.3 คูมือประกอบการใชงาน 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

คูมือฯ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ความชัดเจน ถูกตองของขอมลู 

     (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 
มีคูมือประกอบการใชงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษถูกตองครบถวน 

ดี = (1.5) 
มีคูมือประกอบการใชงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมถูกตองครบถวน 

พอใช = (1) 
มีคูมือประกอบการใชงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

เปนภาษาไทยหรือภาษาองักฤษอยางใดอยางหน่ึง 

ปรับปรงุ = (0) 
ไมมคูีมือประกอบการใชงานของผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที ่4 ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร   (8) 

 

 

/3.  การนําเสนอ... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.4  อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย   

      แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  

      และภาคผนวก เขาในระบบ     

      Thaiinvention.net   

      (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

ไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2,  

แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก ที่อปัโหลด

ครบถวน และมีขอมลูถูกตอง 

ปรับปรงุ = (0) 

ไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2,  

แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก ที่อปัโหลดมีขอมูล

ไมถูกตอง อปัโหลดไฟลไมครบถวน 

หรอืไมไดอัปโหลดไฟล 

2.  ข อก ําหนด / ค ุณสมบ ัต ิของผลงานส ิ่งประด ิษฐฯ  (รวม 20 คะแนน) 

2.1  ประด ิษฐ  หร ือ พ ัฒนาข ึ้นใหม 

      (10 คะแนน) ด ีมาก = (10) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ท่ีคิดคนขึ้นใหม 

มีประสิทธิภาพและตองไมเคยเขาประกวด 

ในระดับชาติมากอน 

ดี = (8) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม

มีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางชัดเจน และตองไม

เคยเขาประกวดในระดับชาติมากอน 

พอใช = (6) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึนใหม

แตไมมีผลตอประสทิธิภาพ และตองไมเคยเขา

ประกวดในระดับชาติมากอน 

ปรับปรงุ = (4) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึนใหม

บางสวน และตองไมเคยเขาการประกวด 

ในระดับชาติมากอน 

2.2  สามารถพัฒนาสูระบบ 

      อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชยได  

      (10 คะแนน) 

ดีมาก =  (10) 
สามารถพฒันาสูอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย

ไดโดยมีหลักฐานการซื้อขาย  

ดี =  (8) 

สามารถพฒันาสูอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย

ไดโดยผูซื้อใหปรบัปรุงผลงานและมหีลักฐาน

ขอเสนอแนะและใบสั่งซื้อ 

พอใช =  (6) 

มีหลักฐานจากสถานประกอบการ หนวยงาน 

และชุมชน ใหการสนับสนุนงบประมาณในการ

จัดทําสิง่ประดิษฐเพื่อนําไปใชงาน  

ปรับปรงุ = (4) 

ไมมีหลกัฐานการใหคําปรึกษาจากสถาน

ประกอบการหนวยงาน และชุมชน แตมีแนวโนม

ตอยอดสูอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชยได 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที ่4 ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร   (9) 

 

 

/จุดใหคะแนน... 
  

3. การน ําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.1 การน ําเสนอผลงาน 

     และการสาธ ิตภาษาไทย 

     (1.5 คะแนน) 
ด ีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใช

วัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต 

ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 

อยางครบถวนและเหมาะสม 

ด ี = (1) 

มีการเตรยีมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุ

อุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 

แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (0.5) 

มีการเตรยีมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุ

อุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  

แตมีขอบกพรองมาก 

ปรบัปรงุ = (0)  ไมมคีวามพรอมในการนําเสนอผลงาน 

3.2  บุคลกิภาพของผูนําเสนอผลงาน 

      ภาษาไทย 

      (1.5 คะแนน) 

 

 

 

ด ีมาก = (1.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท  

ของผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ด ี = (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท  

ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช  =  (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท  

ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรบัปรงุ = (0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท  

ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 

3.3 ความชัดเจนในการน ําเสนอ 

      ผลงานภาษาไทย   

      (2 คะแนน) ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน 

ใชสอย ดานประสิทธิภาพและวิธีการทํางาน 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตองทั้ง 4 ดาน 

ด ี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน 

ใชสอย ดานประสิทธิภาพ และวิธีการทํางาน 

ของผลงานสิ่งประดษิฐฯ ไดถกูตอง 3 ดาน 
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/3.6 ความชัดเจน... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

 

พอใช = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริงใน

ดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชนใช

สอย ดานประสิทธิภาพ และวิธีการทํางานของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตอง 2 ดาน 

ปรับปรงุ = (0)  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได 

3.4  การน ําเสนอผลงาน 

      และการสาธ ิตภาษาอังกฤษ     

      (1.5 คะแนน) 
ด ีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุ

อุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 

อยางครบถวนและเหมาะสม 

ด ี = (1) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุ

อุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 

แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช = (0.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงานใชวัสดุ

อุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน 

แตมีขอบกพรองมาก 

ปรบัปรงุ = (0) ไมมคีวามพรอมในการนําเสนอผลงาน 

3.5 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน 

     ภาษาอังกฤษ   

     (1.5 คะแนน) 

ด ีมาก = (1.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท  

ของผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ด ี = (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท  

ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช = (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท  

ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรบัปรงุ = (0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท  

ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 
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/4.  ความเหมาะสม... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.6 ความชัดเจนในการน ําเสนอ 

      ผลงานภาษาอังกฤษ  

      (2 คะแนน) ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพือ่ใหเกดิความเขาใจและเห็นจรงิ  

ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน 

ใชสอย ดานประสทิธิภาพ และวิธีการทาํงานของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตองท้ัง 4 ดาน 

ด ี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจรงิ 

ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน

ใชสอย ดานประสทิธิภาพ และวิธีการทํางานของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตอง 3 ดาน 

พอใช = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจรงิ 

ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน

ใชสอย ดานประสทิธิภาพ และวิธีการทํางานของ

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตอง 2 ดาน 

ปรับปรงุ = (0)  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได 

3.7 ความสามารถในการใชสื่อและ   

     เทคโนโลยี   

     (5 คะแนน) 
ด ีมาก = (5)  

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ 

ครอบคลุมเน้ือหา ครบถวนสมบูรณ  

ตามเวลาที่กําหนด 

ดี = (4)  

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ 

ไมครบถวนสมบรูณ 

พอใช = (3)  
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย 

ปรับปรงุ = )2(  
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ 
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4. ความเหมาะสมของผลงานส ิ่งประด ิษฐฯ ในด านการออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.1 เทคน ิคการออกแบบ 

      และระบบการท ํางาน  

      (4 คะแนน) 

ด ีมาก = (4) 
การออกแบบและระบบการทาํงานไดถูกตองตามหลัก

วิชาการและระบบการทํางานไมยุงยากซับซอน 

ดี = (3) 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตองตามหลัก

วิชาการ แตระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

พอใช  = (2) 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตองตามหลัก

วิชาการบางสวนและระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

ปร ับปร ุง = (1) 
การออกแบบและระบบการทํางานไมเปนไปตามหลัก

วิชาการและระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

4.2  ร ูปแบบความเหมาะสม  

      (3 คะแนน) 
ด ีมาก = (3) 

รูปราง ขนาด นํ้าหนัก เหมาะสมกับลักษณะของ

ผลงาน ครบท้ัง 3 ดาน 

ดี = (2) 
รูปราง ขนาด นํ้าหนัก เหมาะสมกับลักษณะของ

ผลงาน เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช  = (1) 
รูปราง ขนาด นํ้าหนัก เหมาะสมกับลักษณะของ

ผลงาน เหมาะสม 1 ดาน 

ปร ับปร ุง = (0) 
รูปราง ขนาด นํ้าหนัก ไมเหมาะสมกับลักษณะของ

ผลงาน  

4.3 ความปลอดภ ัย   

     (3 คะแนน) ด ีมาก = (3) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีความปลอดภัย

ในการใชงานและมรีะบบปองกันอันตรายตอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 

ด ี = (2) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีความปลอดภัย

ในการใชงานและมีระบบปองกันอันตรายตอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน แตตองแกไขเพ่ิมเติม 

พอใช = (1) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีความปลอดภัย 

ในการใชงานและมีระบบปองกันอันตรายตอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ และผูใชงานอยางใดอยางหน่ึง 

แตไมสมบูรณ 

ปร ับปร ุง = (0) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไมมีความ

ปลอดภัยในการใชงาน และไมมีระบบปองกัน

อันตรายตอผลงานสิง่ประดิษฐฯ และผูใชงาน 

 

 

/5.  การใชวัสดุ... 
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5.  การใชวัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

5.1  วัสดุเหมาะสมกบัผลงาน 

      สิ่งประดิษฐ   

      (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5) 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ครบท้ัง 3 ดาน 

ดี = (3) 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพียง 2 ดาน 

พอใช = (1) 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพียง 1 ดาน 

ปรับปรงุ = (0) ใชวัสดุไมเหมาะสม  ไมประหยัด  ไมปลอดภัย 

5.2 คุณภาพของวัสดุ 

      (5 คะแนน) 

 

ด ีมาก = (5) 
คุณภาพของวัสดุที่ใช มีความคงทนแข็งแรง

เหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ดี = (3) 
คุณภาพของวัสดุที่ใช มีความคงทนแข็งแรง 

สูงเกินความจําเปนกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

พอใช = (1) 
คุณภาพของวัสดุที่ใช มีความคงทนแข็งแรง 

นอยกวาท่ีควรจะใชกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ปรับปรงุ = (0) 
คุณภาพของวัสดุมีความคงทนแข็งแรง 

ไมเหมาะสมกบัผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/6. คุณคาของ... 
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6. ค ุณค าของผลงานส ิ่งประด ิษฐฯ  (รวม 30 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

6.1 ประโยชน การใช งาน 

      (10 คะแนน) 

ด ีมาก = (10) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง

ประโยชนตอการใชงานไดจริงและมีหลักฐานการ

นําไปใชงานกับบุคคล หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/

ชุมชน ท่ีนําไปทดลองใช ไมนอยกวา 3 แหง ท่ีนําไป

ทดสอบ/ทดลองใช/ตรวจสอบมาตรฐาน 3 หนวยงาน 

มีแบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไปใชงานจริง  

ดี = (8) 

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง

ประโยชนตอการใชงานไดจริงและมีหลักฐานการ

นําไปใชงานกับบุคคล หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/

ชุมชน ท่ีนําไปทดลองใช ไมนอยกวา 2 แหง ท่ีนําไป

ทดสอบ/ทดลองใช/ตรวจสอบมาตรฐาน 2 หนวยงาน 

มีแบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯไปใชงานจริง  

พอใช = (6) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง

ประโยชนตอการใชงานไดจริงและมีหลักฐานการ

นําไปใชงานกับบุคคล หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/

ชุมชน ท่ีนําไปทดลองใช ไมนอยกวา 1 แหง ท่ีนําไป

ทดสอบ/ทดลองใช/ตรวจสอบมาตรฐาน 1 หนวยงาน

มีแบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯไปใชงานจริง  

ปรับปรงุ = (4) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง

ประโยชนตอการใชงานไดจริงและมีหลักฐานการ

นําไปใชงานกับบุคคล หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/

ชุมชน ท่ีนําไปทดลองใช  

6.2 ประส ิทธ ิภาพ 

      (10 คะแนน) 
ด ีมาก = (10) 

เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่สามารถกอใหเกิดผล 

ที่คุมคาตอการลงทุนในระดับสูง 

ด ี = (8) 
เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่สามารถกอใหเกิดผล 

ที่คุมคาตอการลงทุนในระดับปานกลาง 

พอใช = (6) 
เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่สามารถกอใหเกิดผล 

ที่คุมคาตอการลงทุนในระดับนอย 

ปร ับปร ุง = (4) 
เปนผลงานสิง่ประดิษฐฯ ที่ไมสามารถกอใหเกิดผล 

ที่คุมคาตอการลงทุน 

 
/6.3 ประสทิธิผล... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที ่4 ส่ิงประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร   (15) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

6.3 ประส ิทธ ิผล 

      (10 คะแนน) ด ีมาก = (10) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดบรรลุผลอยางตอเน่ือง

ตามวัตถุประสงคและครบตามคุณลักษณะเฉพาะของ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

ด ี = (8) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดบรรลุผลอยางตอเน่ือง

ตามวัตถุประสงคและครบตามคุณลักษณะเฉพาะของ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช = (6) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดบรรลุผลอยางตอเน่ือง

ตามวัตถุประสงคและครบตามคุณลักษณะเฉพาะของ

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ และมีขอบกพรอง 

ปร ับปร ุง = (4) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไมไดตามวัตถุประสงคและ

ไมครบตามคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

หมายเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงานเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนขอ 6. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

วามีคะแนนตางกันหรือไม  โดยพิจารณาตามลําดับจุดที่ใหคะแนนมากไปหานอย 

10. แนวทางการปฏิบัติ ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการประเมินสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “นวัตกรรมอาชีวศึกษา

เพื่อแกปญหาความยากจน” ประจําปการศึกษา 2564 

(นายเรงิศักด์ิ  เข็มทอง) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสําโรง 
ประธานคณะกรรมการขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานฯ 

ประจําปการศึกษา 2564 

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
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