
ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (1) 

 

ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน 

การประเมินสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน” 

ประจําปการศกึษา 2564 

แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
  .............................................................................................................................................................. 

 

ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐเพ่ือประโยชนตอสาธารณชน 

1. คําจํากัดความ 

เปนผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ที่ไดจัดทําข้ึนโดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากองคกร 

สถานประกอบการ ชุมชน หรือหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดทําข้ึนเพื่อใชแกปญหา 

อํานวยความสะดวกหรือยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชน ดานคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม ตามบริบทเชิงพื้นที่ ของแตละภูมิภาค  

2. เจตนารมณ 

เพื่อใหสถานประกอบการ องคกร ชุมชน หรือหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรวม

ในการสงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียนนักศึกษา ประดิษฐ คิดคน และสรางสรรคผลงานสิ่งประดิษฐที่สามารถ

นําไปใชงานไดจริง ตรงตามความตองการของผูใชงาน ยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชนใหสามารถตอยอด 

ในเชิงพาณิชยและเชิงอุตสาหกรรม 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  

(ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเนนของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3.2 เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสูการปฏิบัติ ในดานการสงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ

นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดานอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม 

3.3 เพื่อสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน องคกร

หรือหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหเขามามีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน บริหารจัดการ

อาชีวศึกษา ทั้งในดานงบประมาณและการสรางองคความรูใหมในศตวรรษที่ 21 

3.4 เพื่อสรางสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปใชงานไดจริงในการแกปญหา อํานวยความสะดวก หรือยกระดับ 

ความเปนอยูของคนในชุมชน สังคม ตรงตามความตองการของผูใชงาน และตามบริบทเชิงพื้นที่  

3.5 เพื่อสนับสนุนการนําไปย่ืนขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได  

 

 

 

/4. ขอกําหนด... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (2) 

 

4. ขอกําหนดท่ัวไป 

4.1 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สถานประกอบการ องคกร ชุมชน หรือหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชน ใหการสนับสนุนหรือมีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ ไมตํ่ากวารอยละ 40 ในการจัดทํา 

4.2 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่คิดคนข้ึนใหมหรือพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับการใชงาน มีความ

ปลอดภัย เปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.3 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สามารถนําไปใชงานไดจริงในการแกปญหา อํานวยความสะดวก 

หรือยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชน สังคม ตรงตามวัตถุประสงคและความตองการของผูใชงาน 

สอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ ของแตละภูมิภาค 

4.4 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เกิดจากการบูรณาการดานการเรียนการสอนรวมกับการทํางานสามารถ

สาธิตหรือทดลองการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือทดลองการใชงาน 

ใหเห็นไดอยางชัดเจน 

4.5 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สามารถนําโปรแกรมประยุกต (Application) เขามาเปนสวนหน่ึง 

ในการทํางานหรือไมก็ได 

4.6 เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ของนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบปกติ และระบบทวิภาคี ซึ่งกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

4.7 กรณีที่เปนการนําสินคาหรือผลิตภัณฑ ที่มีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองแสดงใหเห็นวาไดมี 

การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรของผูอื่น 

4.8 ใหจัดทําเอกสารประกอบการประกวด จํานวน 2 เลม ในแตละเลมประกอบดวยเอกสารตามขอ 

4.8.1 ถึง 4.8.8 และจัดเรียงเอกสารตามลําดับ ดังน้ี 

4.8.1 แบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2) 

4.8.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (ไมเกิน 20 หนา) 

4.8.3 คูมือประกอบการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4.8.4 แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไปใชจริง 

4.8.5 หลักฐานการไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสถานประกอบการ องคกร ชุมชน หรือ

หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

4.8.6 แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ พิมพออกจากระบบ Thaiinvention.net จํานวน 

3 แผน (รวมอยูในเลม เลมละ 1 แผน และแยกสงเจาหนาที่รับลงทะเบียน จาํนวน 1แผน) 

4.8.7 หลักฐานการซื้อขาย หรือการจางผลิต หรือการสงมอบผลงานสิ่งประดิษฐฯ ใหกับชุมชน 

องคกร สถานประกอบการ หรือหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

4.8.8 รูปภาพประกอบ (จํานวน 1 แผน ไมเกิน 2 รูป) 

4.9 จํานวนนักเรียนนักศึกษาไมเกิน 10 คน และจํานวนครูที่ปรึกษาไมเกิน 5 คน ตอ 1 ผลงาน 

 

/5. หลักเกณฑ... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (3) 

 

5. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดทั่วไป 

ของผลงานสิ่งประดิษฐ ประเภทท่ี 5 ทุกประการ จึงจะเขารวมการประเมินได 

5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินทุกผลงานจะตองลงทะเบียนในฐานขอมูลออนไลน  

http://thaiinvention.net  

5.3 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เคยผานการประกวดประเภทตาง ๆ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหรือในระดับ

ภาคมาแลว และยังไมไดรับการพัฒนาปรับปรุง หามนํามาเขารวมการประเมินซ้ํา 

5.4 การเปลี่ยนแปลงช่ือหรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ สามารถเปลี่ยนแปลงไดในระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดเทาน้ัน และตองแจงลวงหนากอนการประเมิน ไมนอยกวา 7 วัน การประเมินในระดับภาคและระดับชาติ 

ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมิน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา มีการลอกเลียนแบบ

หรือสงประเมินมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธ์ิการเขารับการประเมิน 

5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่มีการซื้อขายในทองตลาดแลวนํามาปรับปรุง หรือดัดแปลงเพียงเล็กนอย 

เพื่อสงเขารวมการประเมิน จะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.7 กรณีที่ เปนการนําสินคาหรือผลิตภัณฑที่มีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองแสดงให เห็นวาไดม ี

การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรของผูอื่น 

5.8 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจสอบพบภายหลงั

วามีการลอกเลียนผลงาน หรือสงเขาประเมินมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัลและเลือ่นลําดับรางวัลถัดไป

ข้ึนมาแทน และกรณีเกิดปญหาการดําเนินงานใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูชี้ขาด 

5.9 ผูเขารับการประเมินตองนําเสนอข้ันตอนการทํางานของสิ่งประดิษฐในรูปแบบวิดีโอ มีความยาว 

ไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอข้ึน Google Drive พรอมสง Link Url กอนเขารับการประเมินและนําเสนอ

แบบออนไลน พรอมตอบคําถามของคณะกรรมการ ในเวลาไมเกิน 10 นาที หรือตามการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการ 

6. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ใหจัดสงเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัยในวันลงทะเบียน

ตามกําหนดเวลา ที่คณะกรรมการกําหนด จํานวน 2 เลม ภายในเลมประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 แบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมฯ (แบบ ว-สอศ-2) 

สวนท่ี 2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (ไมเกิน 20 หนา) 

สวนท่ี 3 ภาคผนวก ประกอบดวย 

3.1 คูมือประกอบการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.2 แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไปใชจริง ประจําปการศึกษา 2564 

 

/3.3 หลักฐาน... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (4) 

 

3.3 หลักฐานการไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสถานประกอบการ องคกร ชุมชน 

หรือหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3.4 แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ พิมพออกจากระบบ Thaiinvention.net 

3.5 หลักฐานการซื้อขาย หรือการจางผลิต หรือการสงมอบผลงานสิ่งประดิษฐฯ ใหกับ 

สถานประกอบการ องคกร ชุมชน หรือหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3.6 รูปภาพประกอบ (จํานวน 1 แผน ไมเกิน 2 รูป) 

สวนท่ี 4  

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

เขาในระบบ Thaiinvention.net  

2) วิดีโอสาธิตการทํางานของสิ่งประดิษฐฯ ความยาวไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอ 

ข้ึน Google Drive พรอมสง Link Url 

7. การพิมพแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

รูปแบบตัวอักษร (Font) TH SarabunPSK  

ขนาดตัวอักษร แบบปกติขนาด 16 point และหัวขอขนาด 18 point 

8. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐเพ่ือประโยชนตอสาธารณชน 
 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน) 

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

 ความชัดเจนถูกตองของขอมลู/รายละเอียด  2 1.5 1 0 

1.2 แบบรายงานการวิจัย (ตามแบบ ว-สอศ-3) (8 คะแนน) 

     1.2.1 รูปแบบการวิจัยที่ถูกตอง (3 คะแนน)  3 2 1 0 

     1.2.2 ความสมบูรณของเน้ือหา (5 คะแนน) 5 4 3 2 

1.3 คูมือประกอบการใชงาน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  (2 คะแนน) 

     ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด  2 1.5 1 0 

1.4 แบบคุณลักษณะของผลงานสิง่ประดิษฐฯ (1 คะแนน) 

     ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด  1 0.5 0 0 

1.5 อัปโปลดไฟล PDF ประกอบดวยแบบ ว-สอศ-2 ,แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวกเขาในระบบออนไลน 

   http://thaiinvention.net (2 คะแนน) 

     ความครบถวนสมบรูณของขอมูล  2 0 0 0 

 

 

 

/2. ขอกําหนด... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (5) 

 
 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 20 คะแนน) 

 2.1 ประดิษฐ หรือพฒันาข้ึนใหม (10 คะแนน)  10 8 6 4 

 2.2 สามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงค (5 คะแนน) 5 4 3 2 

 2.3 สามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชย หรอือุตสาหกรรมได (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 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 

4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ (รวม 20 คะแนน) 

 4.1 รูปแบบ เทคนิคการออกแบบ และระบบการทํางาน (8 คะแนน) 8 6 4 2 

 4.2 คุณภาพ ความเหมาะสมของวัสดุ และความปลอดภัย (8 คะแนน) 8 6 4 2 

 4.3 ผลกระทบตอธรรมชาติและสิง่แวดลอม (4 คะแนน) 4 3 2 1 

5. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 30 คะแนน) 

 5.1 ประโยชนการใชงาน (10 คะแนน) 10 8 6 4 

 5.2 งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน (10 คะแนน) 10 8 6 4 

 5.3 ประสิทธิภาพ (5 คะแนน) 5 3 2 1 

 5.4 ประสิทธิผลตอการลงทุน (5 คะแนน) 5 3 2 1 

รวม 100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/9. ขอพิจารณา... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (6) 

 

9. ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐเพ่ือประโยชนตอสาธารณชน 

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ ขอพิจารณา 

1.1 แบบเสนอโครงการวิจยั

สิ่งประดิษฐฯ ความชัดเจน

ถูกตองของขอมลู/รายละเอียด  

(ตามแบบ ว-สอศ-2)  

(2 คะแนน) 

ดีมาก=(2) 

ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 26 ขอ  

มีความสมบูรณครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา 

ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตองของรูปแบบ 

ในการพมิพ การจัดทําปก การจัดทํารปูเลม เหมาะสมที่

จะเกบ็ไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี=(1.5) 

มีความสมบูรณครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา 

ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตองของรปูแบบ

ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม เหมาะสม

ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

พอใช=(1) 

ไมครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ  

ไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ ไมเหมาะสม 

ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

ปรับปรงุ=(0) 
แบบเสนอโครงการวิจยัสิง่ประดิษฐฯ ไมถูกตองตาม 

ที่กําหนด 

1.2  แบบรายงานการวิจัย  

      (ตามแบบ ว-สอศ-3)   

      (8 คะแนน) 

 

      1.2.1 รูปแบบการวิจัย 

              ที่ถูกตอง  

              (3 คะแนน) 

ดีมาก= (3) 

รูปแบบรายงานการวิจัย ท้ัง 5 บท  

มีความสมบูรณครบถวนทั้งในดานเน้ือหา 

ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตอง ของรูปแบบ 

ในการพิมพ การจัดทําปกการจัดทํารปูเลม เหมาะสม

ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

ดี=(2) 

มีความสมบูรณครบถวนทั้งในดานเน้ือหา 

ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตอง  

ของรูปแบบในการพิมพ การจัดทํารปูเลม เหมาะสม 

ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

พอใช=(1) 

ไมครบถวนทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ  

ไมมีความประณีตถูกตอง ของรปูแบบในการพมิพ  

ไมเหมาะสมที่จะเกบ็ไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ=(0) 
ไมมีความถูกตอง ของรปูแบบในการพมิพ  

ไมเหมาะสมที่จะเกบ็ไวเปนเอกสารอางอิงได 
 
 

/1.2.2 ความสมบูรณ... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (7) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ ขอพิจารณา 

      1.2.2 ความสมบรูณ 

              ของเน้ือหา 

              (5 คะแนน) 

ดีมาก=(5) 

เน้ือหางานวิจัยท้ัง 5 บท มีความสมบูรณครบถวน  

ตามหลกัวิชาการ เหมาะสมทีจ่ะเก็บไวเปน

เอกสารอางอิงได 

ดี=(4) 

มีความสมบูรณครบถวน ตามหลักวิชาการ  

แตมีขอบกพรองบางสวน เหมาะสมที่จะเกบ็ไวเปน

เอกสารอางอิงได 

พอใช=(3) 
มีขอบกพรองมาก และไมเหมาะสม ที่จะเกบ็ไวเปน

เอกสารอางอิงได 

ปรับปรงุ=(2) 
ไมมีความถูกตอง และไมเหมาะสม ที่จะเก็บไวเปน

เอกสารอางอิงได 

1.3 คูมือประกอบการใชงาน 

ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

(2 คะแนน) 
ดีมาก=(2) 

มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดต้ัง การใชงาน  

ขอควรระวัง การบํารุงรักษา และท่ีอยูของผูผลิตท่ี

สามารถติดตอได ถูกตองครบถวน ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

ดี=(1.5) 
ถูกตองแตมีขอผิดพลาดเล็กนอย ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

พอใช=(1) 
ถูกตองแตมีขอผิดพลาดคอนขางมาก ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

ปรับปรงุ=(0) 
ไมมีรายละเอียดดานคุณลกัษณะ การติดต้ัง การใชงาน  

ขอควรระวัง การบํารงุรักษา และที่อยูของผูผลิต 

1.4 แบบคุณลกัษณะ 

     ของผลงานสิง่ประดิษฐ  

     (1 คะแนน) 

ดีมาก=(1) 

ขอมูลและรายละเอียด มีความสมบรูณครบถวน 

ตามแบบคุณลกัษณะฯ เหมาะสมที่จะเกบ็ไวเปน

เอกสารอางอิงได 

ดี=(0.5) 

มีความสมบูรณ ตามแบบคุณลักษณะฯ  

แตมีขอบกพรองบางสวน เหมาะสมที่จะเกบ็ไว 

เปนเอกสารอางอิงได 

พอใช=(0) 
ไมมีความสมบูรณ มีขอบกพรองมาก ไมเหมาะสม  

ที่จะเก็บไวเปนเอกสารอางองิได 

ปรับปรงุ=(0) 
 ไมมีความถูกตอง และไมเหมาะสม ที่จะเก็บไว 

 เปนเอกสารอางอิงได 

 

 

/1.5 อัปโหลด... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
ประเภทที่ 5 ส่ิงประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน (8) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ ขอพิจารณา 

1.5 อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย 

แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 

และภาคผนวก เขาในระบบ 

http://thaiinvention.net 

(2 คะแนน) 

ดีมาก=(2) 

อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว -สอศ- 2 ,

แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก ที่อัปโหลดครบถวน 

และมีขอมลูถูกตอง 

ปรับปรงุ=(0) 
มีขอมูลไมถูกตอง อัปโหลดไฟลไมครบถวน หรือไมได

อัปโหลดไฟล  

2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 20 คะแนน) 

2.1 ประดิษฐหรือพฒันา 

      ข้ึนใหม  

 (10 คะแนน) 

ดีมาก=(10) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่คิดคนข้ึนใหม มีความทันสมัย  

และมีประสิทธิภาพ 

ดี=(8) 
ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึนใหม และมปีระสิทธิภาพสงูข้ึน 

อยางชัดเจน 

พอใช=(6) 
ที่พัฒนาปรบัปรุงข้ึนใหม แตมผีลตอการเพิ่ม

ประสิทธิภาพนอย 

ปรับปรงุ=(4) ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไมมีการพัฒนา 

2.2 สามารถทํางานได 

     ตรงตามวัตถุประสงค 

 (5 คะแนน) 

ดีมาก=(5) ทํางานไดครบถวน ตรงตามวัตถุประสงค 

ดี=(4) 
ทํางานไดครบถวนตรงตามวัตถุประสงค  

แตมีขอบกพรองเลก็นอย 

พอใช=(3) 
ทํางานไดครบถวน ตรงตามวัตถุประสงค 

แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ=(2) ทํางานไดแตไมครบถวนตรงตามวัตถุประสงค 

2.3 สามารถพฒันา 

     สูเชิงพาณิชยหรอื  

     อุตสาหกรรมได  

 (5 คะแนน) 

ดีมาก=(5) 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ สามารถพัฒนากระบวน 

การผลิตสูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรมได 

ดี=(4) 
สามารถพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย  

หรืออุตสาหกรรมได โดยตองมีการพัฒนาบางสวน 

พอใช=(3) 

มีแนวโนมที่จะนําไปพัฒนาตอยอด และพัฒนา

กระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรมได  

โดยตองมีการพัฒนาหลายสวน 

ปรับปรงุ=(2) 
 ไมสามารถพฒันาผลงาน หรือ กระบวนการผลิต 

 สูเชิงพาณิชย หรอือุตสาหกรรมได 

 

 

 

 

/3. การนําเสนอ... 
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 3. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ ขอพิจารณา 

3.1 การนําเสนอผลงานและการ

สาธิตภาษาไทย  

(1.5 คะแนน) 
ดีมาก=(1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 

ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน อยางครบถวน

และเหมาะสม 

ดี=(1) 

ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 

และเอกสารในการเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรอง

บางสวน 

พอใช=(0.5) 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 

และเอกสารในการเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ=(0) ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 

3.2 บุคลิกภาพของผูนําเสนอ     

     ผลงานภาษาไทย  

 (1.5 คะแนน) 

 

ดีมาก=(1.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 

ของผูนําเสนอ เหมาะสมทั้ง  4 ดาน 

ดี=(1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 

ของผูนําเสนอ เหมาะสม  3 ดาน 

พอใช=(0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 

ของผูนําเสนอ เหมาะสม  2 ดาน 

ปรับปรงุ=(0) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยา มารยาท 

ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 

3.3 ความชัดเจนในการนําเสนอ

ผลงานภาษาไทย  

     (2 คะแนน) ดีมาก=(2) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรอืทดลอง ผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจ และเห็นจรงิ 

ในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดานประโยชน 

ใชสอย ดานประสทิธิภาพ และวิธีการทํางาน 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ไดถูกตองทั้ง 4 ดาน 

ดี=(1.5) 
อธิบายประกอบการสาธิตหรอืทดลอง ผลงานฯ  

ไดถูกตองทั้ง  3 ดาน 

พอใช=(1) 
อธิบายประกอบการสาธิตหรอืทดลอง ผลงานฯ  

ไดถูกตองทั้ง  2 ดาน 

ปรับปรงุ=(0) ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได 
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3.4 การนําเสนอผลงานและการ

สาธิตภาษาอังกฤษ  

(1.5 คะแนน) 
ดีมาก=(1.5) 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 

ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 

ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงาน  

อยางครบถวนและเหมาะสม 

ดี=(1) 

ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 

และเอกสารในการเผยแพรผลงาน  

แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช=(0.5) 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง 

และเอกสารในการเผยแพรผลงาน แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ=(0)  ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 

3.5 บุคลิกภาพของผูนําเสนอ  

     ผลงานภาษาอังกฤษ  

 (1.5 คะแนน) 

ดีมาก=(1.5) 

 ใชภาษาไดดี หยุดเวนวรรคไดเปนธรรมชาติ  

 ออกเสียงผิดเล็กนอย สามารถทําใหผูชมเกิดความ

สนใจในเน้ือหาไดดี 

ดี=(1) 
ออกเสียงไดชัดเจน ถูกตอง ผิดเปนครัง้คราว  

สามารถทําใหผูชมเกิดความสนใจในเน้ือหาได 

พอใช=(0.5) 

ออกเสียงผิดแตยังเขาใจได มีการเตรียมตัวมาดี 

โดยรวมแลวสามารถทําใหผูชมเกิดความสนใจ 

ในเน้ือหาได 

ปรับปรงุ=(0) ไมสามารถทําใหผูชมเกิดความสนใจในเน้ือหาได 

3.6 ความชัดเจนในการนําเสนอ  

      ผลงานภาษาอังกฤษ  

 (2 คะแนน) 

 

ดีมาก=(2) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรอืทดลอง  

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจ  

และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ  

ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ และวิธีการ

ทํางานของผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตองทั้ง 4 ดาน 

ดี=(1.5) 
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง  

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตองทั้ง  3 ดาน 

พอใช=(1) 
อธิบายประกอบการสาธิตหรอืทดลอง  

ผลงานสิง่ประดิษฐฯ ไดถูกตองทั้ง  2 ดาน 

ปรับปรงุ=(0) ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได 
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3.7 ความสามารถในการใชสื่อ 

     และเทคโนโลยี  

(5 คะแนน)  

 

ดีมาก=(5) 

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ ไดอยางหลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ 

ครอบคลุมเน้ือหา ครบถวนสมบูรณ ตามเวลาท่ีกําหนด 

ดี=(4) 

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ ไดอยางหลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ  

ไมครบถวนสมบูรณ 

พอใช=(3) 
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ ไดอยางหลากหลาย 

ปรับปรงุ=(2) 
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ 

4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ (รวม 20 คะแนน) 

4.1 รปูแบบ เทคนิค 

การออกแบบ และระบบ 

การทํางาน (8 คะแนน) 

ดีมาก=(8) 
การออกแบบและระบบการทํางาน ไดถูกตองตามหลัก

วิชาการ และระบบการทํางานไมยุงยากซับซอน 

ดี=(6) ถูกตองตามหลักวิชาการ แตระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

พอใช=(4) 
ถูกตองตามหลักวิชาการบางสวน และระบบการทํางาน

ยุงยากซับซอน 

ปรับปรงุ=(2) 
ไมเปนไปตามหลักวิชาการ และระบบการทํางานยุงยาก

ซับซอน 

4.2 คุณภาพ ความเหมาะสม 

     ของวัสดุ และความปลอดภัย   

     (8 คะแนน) 

ดีมาก=(8) 

รูปราง ขนาด นํ้าหนัก เหมาะสมกับ ลักษณะของผลงาน 

ครบท้ัง 3 ดาน มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบ

ปองกันอันตราย ตอผลงานสิง่ประดษิฐฯ และผูใชงาน 

ดี=(6) 

เหมาะสมกับ ลักษณะของผลงาน เหมาะสม 2 ดาน 

มีความปลอดภยัในการใชงานและ มีระบบปองกัน

อันตรายตอผลงานสิง่ประดษิฐฯ และผูใชงาน แตตอง

แกไขเพ่ิมเติม 

พอใช=(4) 

เหมาะสมกับลักษณะของผลงาน เหมาะสม 1 ดาน  

มีความปลอดภยัในการใชงานและมีระบบปองกันอันตราย

ตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน อยางใดอยางหน่ึงแต

ไมสมบูรณ 

ปรับปรงุ=(2) 

ไมเหมาะสม กับลักษณะของผลงาน ไมมีความปลอดภัย

และไมมีระบบปองกันอันตราย ตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

และผูใชงานในการใชงาน 
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4.3 ผลกระทบตอธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดลอม  

     (4 คะแนน) 

ดีมาก=(4) ไมมีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิง่แวดลอม 

ดี=(3) มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม นอย 

พอใช=(2) มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ปานกลาง 

ปรับปรงุ=(1) มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มาก 

5. คุณคาของผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 30 คะแนน) 

5.1 ประโยชนการใชงาน  

 (10 คะแนน) ดีมาก=(10) 

ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดง

ใหเห็นถึงคุณประโยชนตอการใชงาน มีแบบรับรองฯ 

จากหนวยงาน และนําไปใชจรงิ 4 แหงข้ึนไป 

ดี=(8) 

มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึงคุณประโยชน 

ตอการใชงาน มีแบบรับรองฯ จากหนวยงาน  

และนําไปใชจรงิ 3 แหง 

พอใช=(6) 

มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึงคุณประโยชน 

ตอการใชงาน มีแบบรับรองฯ จากหนวยงาน  

และนําไปใชจรงิ 2 แหง 

ปรับปรงุ=(4) 

มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึงคุณประโยชน 

ตอการใชงาน มีแบบรับรองฯ จากหนวยงาน  

และนําไปใชจรงิ 1 แหง 

5.2 งบประมาณที่ไดรบั 

    การสนับสนุน จากสถาน

ประกอบการ องคกร ชุมชน

หนวยงานภายนอกทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน  

(10 คะแนน) 

ดีมาก=(10) 

เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณ จากสถานประกอบการ ชุมชน 

หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

รอยละ 100 

ดี=(8) 

หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

มีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ  

รอยละ 80 – 99  

พอใช=(6) 

หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

มีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ  

รอยละ 60 – 79  

ปรับปรงุ=(4) 

หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

มีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ  

รอยละ 40 – 59 ตํ่ากวารอยละ 40 ไมผานเกณฑ 
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5.3 ประสทิธิภาพ  

     (5 คะแนน) ดีมาก=(5) 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทาํงานไดอยางตอเน่ือง  

และมีประสิทธิภาพครบตามที่กําหนดไว 

ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

ดี=(3) 

ทาํงานไดอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพครบ 

ตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ แตมีขอบกพรองเลก็นอย 

พอใช=(2) 
ทํางานไดไมครบตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ และมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรงุ=(1) 
ทํางานไมได ตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

5.4 ประสทิธิผลตอการลงทุน  

(5 คะแนน) 
ดีมาก=(5) 

เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ  ที่สามารถก อให เก ิดผลงาน 

ท ี่ค ุมค าต อการลงท ุนในระดับสงู 

ดี=(3) 
เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ  ที่สามารถก อให เก ิดผลงาน 

ท ี่ค ุมค าต อการลงท ุนในระดับปานกลาง 

พอใช (2) 
เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ  ที่สามารถก อให เก ิด 

ผลงานท ี่ค ุมค าต อการลงท ุนในระดับนอย 

ปรับปรงุ(1) ไมสามารถก อให เก ิดผลงานท ี่ค ุมค าต อการลงท ุน 

 

หมายเหตุ  หากคะแนนรวมของผลงานมีคะแนนเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนดานคุณคา วามีผล

คะแนนตางกันหรือไม โดยพิจารณาตามลําดับจุดใหคะแนนที่มากไปหานอย 

10. แนวทางการปฏิบัติ ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการดําเนินโครงการประเมินสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน” ประจําปการศึกษา 2564  

 

 

 

 

(นายกิตติพงค  อุตตมะเวทิน) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 

ประธานคณะกรรมการขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานฯ 

ประจําปการศึกษา 2564 

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐเพื่อประโยชนตอสาธารณชน 

 


