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ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน 

การประกวดสดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  ประจําปการศ ึกษา 2558 
………………………………………….. 

ประเภทท ี่ 5 สิ่งประดิษฐดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

1.  คําจํากัดความ: เปนเครื่องมือ อุปกรณท่ีชวยปองกัน บรรเทา และฟนฟูความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอชีวิต  
       และทรัพยสิน อันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือภัยจากฝมือมนุษยท่ีสงผลตอคนหมูมาก  
        มีดังนี้ 
                   1.  สาธารณภัยธรรมชาติ เปนสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มักเกิดข้ึน 
                       ตามฤดูกาล หรือเกิดข้ึนอยางฉับพลัน ท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย   
                       จิตใจ ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมตาง ๆ ไดแก อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย อากาศ  
                       หนาวผิดปกติ ภัยแลง แผนดินไหว แผนดินถลม ภัยจากฝูงสัตว และแมลง  
      การระบาดของโรคในมนุษย พืช และสัตวอ่ืน ๆ 
                   2.  สาธารณภัยจากมนุษย เปนสาธารณภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย  
      โดยเกิดจากสิ่งประดิษฐของมนุษย ไดแก ภัยจากการจราจร ภัยจาก 
      การประกอบอาชีพ ภัยจากความไมสงบของประเทศ ภัยจากไฟฟา ภัยจากอัคคีภัย  
      ภัยจากวัตถุอันตราย ภัยจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 
 

2. เจตนารมณ : ผลงานสิง่ประดิษฐฯ เพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภยัท่ีมุงเนนเพ่ือ 
  2.1  ปองกันความเสียหายอันเกิดข้ึนตอชีวิต และทรัพยสิน กอนเกิดสาธารณภัย 
 2.2 บรรเทา และชวยเหลือผูประสบภัยในการดํารงชีวิตขณะเกิดสาธารณภัย 
 2.3  ฟนฟูความเสียหายหลังการเกิดสาธารณภัย 
 

3.  ว ัตถ ุประสงค 
  3.1  เพ่ือสนองยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอาชีวศึกษาของชาติ 

  3.2  เพ่ือสงเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา 

  3.3  เพ่ือสนับสนุนการนําไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

  3.4  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย และอ ุตสาหกรรม 
  3.5  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู และทักษะในกระบวนการประดิษฐคิดคน  
                 พัฒนานว ัตกรรมและเทคโนโลยี เพ ื่อพ ัฒนาการประกอบอาชีพ 
  3.6  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชประโยชนในชุมชน หรือทองถ่ิน 
  3.7  เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก ของสถานศึกษา 
 

4. ขอกําหนดทั่วไป 
  4.1  เปนเครื่องมือ อุปกรณท่ีชวยปองกัน บรรเทา และฟนฟูความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอชีวิต 

        และทรัพยสินอันเกิดจากสาธารณภัย 
  4.2  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีคิดคนข้ึนใหม หรือพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับการใชงาน          
        มีความปลอดภัย มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไมเกินเกณฑมาตรฐาน 

  4.3  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเกิดจากการบูรณาการการเรียน การสอน ท่ีสามารถสาธิต  

 หรือทดลองการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต  

 หรือทดลองการใชงานใหเห็นไดอยางเดนชัด  

/ 4.4  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
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  4.4  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขารวมการประกวดประเภทท่ี 8 จากสถานศึกษาเดียวกัน     
        ตองไมซํ้ากับผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทอ่ืนๆ อาทิเชน ชื่อ รูปราง คุณลักษณะ         
        และกระบวนการทํางาน ฯลฯ 
 4.5  มีเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ รายงานการว ิจ ัย ค ูม ือประกอบ    
  การใช งาน และแบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ จํานวน 3 เลม  
  (เอกสารจะตองอยูภายในเลมเดียวกัน หากไมอยูภายในเลมเดียวกัน 
  คณะกรรมการจะไมพิจารณาตรวจใหคะแนน จะมีผลคะแนนเปนศูนย) 
 4.6  แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเขารวมการประกวดใหเปนไปตามแบบท่ี 
  สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กําหนด จํานวน  4  แผน 
  (อยูในเลม ๆ ละ 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน ) 
 4.7  ใหบันทึกขอมูลเนื้อหาท้ังหมดลงแฟ มข อม ูลอ ิเล ็กทรอน ิกส (*.doc และ *.pdf) ลงแผ น  
  CD หร ือ DVD ตามลําดับ พรอมระบุรายละเอียด ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา  
  จํานวน 4 แผน และบรรจุลงไวในซองต ดิไว ท ี่ด านในปกหล ังของเอกสารประกอบการ  
  นำเสนอผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ท ั้ง 3 เล ม ๆ ละ 1 แผน และอีก 1 แผน สงตอนลงทะเบียน 
  พรอมแบบแสดงคุณลักษณะฯ ตามขอ 4.8 

  4.8 มีนักเรียน น ักศ ึกษา ผ ูร วมประด ิษฐ ค ิดค น จํานวนไม เก ิน 10 คน และท ี่ปร ึกษาไม เก ิน 5 คน 

 

5.  หล ักเกณฑ การพ ิจารณาผลงานสิง่ประดษิฐฯ  
   5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดท่ัวไป  
   ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท ี่ 5 ท ุกประการ จ ึงจะเขารวมการประกวดได 
  5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวด จะตองลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวัน 
   และเวลาท่ีกําหนดหากไมลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาท่ีกําหนด  
   ไมอนุญาตใหเขารวมการประกวดแตอนุญาตใหจัดแสดงผลงานได 
 5.3  การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขาประกวด สามารถ
  เปลี่ยนแปลงไดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทานั้น และตองแจงลวงหนากอน          
  การประกวดไม น อยกว า 7 ว ัน สวนการประกวดในระดับภาคและระดับชาติ  
 ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
  5.4  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา 
  มีการลอกเลยีนแบบ หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงประกวดและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังวา
  มีการลอกเลียนผลงาน หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล  
  และเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปข้ึนมาแทน 
 5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีมีการซ้ือขายในทองตลาด แลวนํามาปรับปรุง หรือดัดแปลงเพียง
  เล็กนอย เพ่ือสงเขาประกวดจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
 5.7  กรณีท่ีเปนการนําสินคา หรือผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถ     
  แสดงใหเห็นวาไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตอง 
        ไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรของผูอ่ืน 
  5.8  กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูชี้ขาด 
 
 

/ 6.  เอกสารประกอบ... 
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6.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส ิ่งประด ษิฐ ฯ และรายงานการว ิจ ัย  
 ใหจัดสงเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และรายงานการวิจัยในวันลงทะเบียน 
ตามกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด จํานวน 3 เล ม ภายในเล ม ประกอบด วย 5 สวน  ดังนี้ 
  ส วนท ี่ 1  แบบนําเสนอผลงานส ิง่ประด ษิฐ 
  ส วนท ี่ 2  รายงานการว ิจ ัย บทท ี่ 1 - บทท ี่ 5  ไม เก ินจํานวน 20 หน า โดยไม รวมปก บทค ัดย อ  
    กิตต ิกรรมประกาศ สารบ ัญ บรรณาน ุกรม และภาคผนวก  
    (หากเก ินจํานวน 20 หน า คณะกรรมการจะไม รับพ ิจารณา ) 
  ส วนท ี่ 3  ค ูม ือประกอบการใช งานเป ็นภาษาไทย หร ือภาษาอ ังกฤษ 
 ส วนท ี ่4  แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเขารวมการประกวดใหเปนไปตามแบบท่ี 
   สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กําหนด จํานวน 4 แผน 
    (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน ) 
  ส วนท ี่ 5  ใหบันทึกขอมูลเนื้อหาท้ังหมดของสวนท่ี 1 - 4  เปนแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
     (*.doc และ *.pdf) ลงในแผน CD หรือ DVD ตามลําดับ พรอมระบุรายละเอียด                   
               ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา ลงในแผน CD หรือ DVD  จ ํานวน 4 แผ น  
    และบรรจลุงไวในซองต ดิไว ท ี่ด านในปกหล ังของเอกสารประกอบการนำเสนอ 
    ผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ท ั้ง 3 เล ม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และอีก จํานวน 1 แผน  
    ใหสงพรอมแบบแสดงคุณลักษณะผลงานประดิษฐฯ ตอนลงทะเบียน    
  

7.  การพิมพแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และรายงานการวิจัย 
  7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
  7.2  ขนาดต ัวอ ักษร แบบปกต ิ ขนาด 16 point และห ัวข อ ขนาด 18 point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 8. หลักเกณฑ… 
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8. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทที ่5 

5.  การใชวัสดุในการผลิตผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

     5.1  ประหยัดและเหมาะสมกับงาน (5 คะแนน) 5 4 3 1 

     5.2  คุณภาพของวัสดุ  (5 คะแนน) 5 4 3 1 

6.  คุณคาของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 40 คะแนน) 

     6.1  ประโยชนการใชงาน  (15 คะแนน) 15 12 9 6 

     6.2  ประสิทธิภาพ  (10 คะแนน ) 10 7 4 1 

     6.3  ประสิทธิผลตอการลงทุน  (5 คะแนน) 5 3 1 0 

     6.4  ผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

     6.5  สามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชยและหรืออุตสาหกรรม ได  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

รวม 100  คะแนน 

 
 

/ 9. ข อพ ิจารณา... 
 
 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประด ิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (3 คะแนน) 

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล / รายละเอียด  3 2 1 0 
1.2  เอกสารรายงานการวิจัย  (8 คะแนน) 

      1.2.1  รูปแบบการวิจัยท่ีถูกตอง  (4 คะแนน)  4 3 1 0 

      1.2.2  ความสมบูรณของเนื้อหา  (4 คะแนน) 4 3 1 0 

1.3  คูมือประกอบการใชงานและแบบฟอรมคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ   

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล / รายละเอียด  (2 คะแนน) 2 1.5 0.5 0 

1.4  CD/DVD บนัทึกขอมูลตามขอกําหนดในขอ 4.7  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

2.  ขอกําหนด / คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 14 คะแนน) 

     2.1  ประดิษฐ หรือพัฒนาข้ึนใหม  (7 คะแนน)  7 5 3 0 

     2.2  สามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงค  (7 คะแนน) 7 5 3 0 
3. ความเหมาะสมของผลงานส่ิงประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 15 คะแนน) 

          3.1  เทคนิคการออกแบบและระบบการทํางาน  (5 คะแนน) 5 3 1 0 

     3.2  รูปแบบความเหมาะสม  (5 คะนน) 5 4 3 2 

     3.3  ความปลอดภัย  (5 คะแนน) 5 3.5 2 0 

4.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 6 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     4.1  ความพรอมในการนําเสนอผลงานและสาธิต  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

     4.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

     4.3  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
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9. ข อพ ิจารณาการให คะแนนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ประเภทท ี่ 5 
 

/ จุดใหคะแนน... 

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประด ิษฐฯ และคูม ือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1  แบบนําเสนอผลงานส ิง่ประดิษฐ 
      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล  
      / รายละเอียด   
      (3 คะแนน ) 

ดีมาก (3)  = 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบนําเสนอ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 19 ขอ  

 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตองของรูปแบบ
ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  

 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

 

ดี  (2)  = 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบนําเสนอ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 19 ขอ  

 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 
ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ 

 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช  (1)  = 
 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบนําเสนอ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 19 ขอ  

 ไมครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบ  
 ไมมีความประณีตถูกตองของรปูแบบ 
 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  

ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง (0) = 
 

 ไมนําสงแบบนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
 และคูมือประกอบการใชงาน 

1.2  เอกสารรายงานการวิจัย 
      (8 คะแนน) 
 

      1.2.1  รูปแบบการวิจัยท่ีถูกตอง 
               (4 คะแนน) 

ด ีมาก (4) = 

 รูปแบบเอกสารงานวิจัย ท้ัง 5 บท  
 มีความสมบรูณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 

ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตองของรูปแบบ
ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  

 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ดี (3) = 

 รูปแบบเอกสารงานวิจัย ท้ัง 5 บท  
 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 

ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตองของรูปแบบ 
 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช (1) = 

 รูปแบบเอกสารงานวิจัย ท้ัง 5 บท 
 ไมครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบ  
 ไมมีความประณีตถูกตองของรปูแบบ 
 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  

ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง(0) = 
 รูปแบบเอกสารงานวิจัย ท้ัง 5 บท 

ไมมีความถูกตอง  
ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 
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/ 2.  ขอกําหนด... 

 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

       1.2.2  ความสมบูรณของเนื้อหา 
               (4 คะแนน) 

ด ีมาก (4) = 
 เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท  
 มีความสมบูรณครบถวนตามหลักวิชาการ 
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได  

ดี (3) = 

 เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท  
 มีความสมบูรณครบถวนตามหลักวิชาการ 
 แตมีขอบกพรองบางสวน 
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช (1) = 
 เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท 
 มีขอบกพรองมาก 
 ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง (0)= 
 เนื้อหางานวิจัย ท้ัง 5 บท 
 ไมมีความถูกตอง 
 ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

1.3  คูมือประกอบการใชงานฯ 
      / ความชัดเจนถูกตองของขอมูล 
      / รายละเอียด 
       (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 

มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะ การติดตั้ง  
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา  
และท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถต ดิต อได  
ถ ูกต องครบถ วน 

ดี (1.5) = 

มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะ การติดตั้ง  
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา 
และท่ีอยูของผูผลิตท ี่สามารถต ิดต อได ถ ูกต อง 
แต ม ีข อผ ิดพลาดเล ็กน อย 

พอใช (0.5) = 

มีรายละเอียดดานคุณลกัษณะ การติดตั้ง  
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา  
และท่ีอยูของผูผลิต ท ี่สามารถต ดิต อได ถ ูกต อง 
แต ม ีข อผ ิดพลาดค อนข างมาก 

ปรับปรุง (0)= 

ไมมีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดตั้ง   
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา  
และท่ีอยูของผ ูผล ิต ท ี่สามารถต ิดต อได  
ไม ถ ูกต องไม ครบถ วน 

1.4  CD/DVD บ ันท ึกข อม ูล 
      ตามข อกําหนดในข อ 4.6 
      ความครบถวนของขอมูล 
      (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = ม ีข อม ูลครบถ วนท้ัง 4 สวน 
ด ี(1.5) = ม ีข อม ูลครบถวนเพียง 3 สวน 
พอใช (0.5) = ม ีข อม ูลครบถวนเพียง 2 สวน 
ปรับปรุง (0)= มีขอมูลครบถวนนอยกวา 2 สวน 
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2.  ข อก ําหนด / ค ุณสมบ ัต ิของผลงานส ิ่งประด ิษฐฯ  (รวม 14 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.1 ประด ิษฐ  หร ือพ ฒันาข ึ้นใหม 
      (7 คะแนน) 

 

ด ีมาก (7) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีคิดคนข้ึนใหม  
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ดี (5) = 
 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม  
และมีประสิทธภิาพสูงข้ึนอยางชัดเจน 

พอใช (3) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม 
แตไมมีผลตอประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง (0) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีไมไดประดิษฐ  
หรือพัฒนาข้ึนใหม 

2.2  สามารถท ํางานได  
       ตรงตามว ัตถ ุประสงค   
       (7 คะแนน) 

ด ีมาก (7) = ทํางานไดด ีและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 

ดี (5) = 
ทํางานไดดี และสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 
แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช (3) = 
ทํางานไดด ีและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง (0)= ทํางานไมไดตรงตามวัตถุประสงค 

 
3.  ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.1 เทคน ิคการออกแบบ 
      และระบบการท ํางาน  
      (5  คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ  
และระบบการทํางานไมยุงยากซับซอน 

ดี (3) = 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ  
แตระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

พอใช  (1) = 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการบางสวน  
และระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

ปร บัปร งุ (0) = 
การออกแบบและระบบการทํางาน 
ไมเปนไปตามหลักวิชาการ  
และระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

3.2  ร ูปแบบความเหมาะสม  

      (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน ครบท้ัง 3 ดาน 

ดี (4) = 
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช  (3) = 
รูปราง ขนาด น้ําหนัก เหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน เหมาะสม 1 ดาน 

ปร บัปร งุ (2) = 
รูปราง ขนาด น้ําหนัก ไมเหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน  

/ จุดใหคะแนน... 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐ ขอพิจารณา 

3.3  ความปลอดภ ัย   
       (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 
การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 

ด ี (3.5) = 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน  
แตตองแกไขเพ่ิมเติม 

พอใช (2) = 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 
อยางใดอยางหนึ่งแตไมสมบูรณ 

ปร บัปร งุ (0) = 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไมมีความปลอดภัยในการใชงาน 
และไมมีระบบปองกันอันตราย 
ตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 

 
4.  การน ําเสนอผลงานสิง่ประดิษฐฯ  ( รวม 6 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.1  ความพร อมในการน ําเสนอ 
      ผลงานและการสาธ ิต  
      (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบ ในการอธิบาย สาธิต 
ทดลอง ตลอดจนเอกสาร ในการเผยแพรผลงาน
อยางครบถวนและเหมาะสม 

ด ี (1.5) = 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบ ในการอธิบาย สาธิต 
ทดลอง ตลอดจนเอกสาร ในการเผยแพรผลงาน 
แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช (1) = มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบ ในการอธิบาย สาธิต 
ทดลอง ตลอดจนเอกสาร ในการเผยแพรผลงาน 
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง (0) =  ไมมีความพรอมในการนาํเสนอผลงาน 

4.2  บุคลิกภาพของผูนาํเสนอผลงาน 
      (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ด ี (1.5) = 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 2 ดาน 

พอใช (1) = 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ เหมาะสม 1 ดาน 

ปรับปรุง (0) = 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 

/ จุดใหคะแนน... 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.3 ความชัดเจนในการน ําเสนอผลงาน  
      (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดาน
ประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไดถูกตองท้ัง 4 ดาน 

 
ด ี (1.5) = 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ ดาน
ประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ไดถูกตอง 3 ดาน 

 
พอใช (1) = 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง 
ผลงานสิง่ประดษิฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ 
ดานประโยชนใชสอย ดานประสทิธิภาพ  
และวิธีการทาํงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ไดถูกตอง 2 ดาน 

ปรับปรงุ (0)=  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได 

 
5. การใชวัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ  ( รวม 10 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

5.1  ประหยัดและเหมาะสมกับงาน 
      (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 
ใชวัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย 
กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ ครบท้ัง 3 ดาน 

ดี (4) = 
ใชวัสดเุหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย 
กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพียง 2 ดาน 

พอใช (3) = 
ใชวัสดเุหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย 
กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพียง 1 ดาน 

ปรับปรุง (1)= ใชวัสดไุมเหมาะสม ไมประหยัด ไมปลอดภัย 

5.2 คุณภาพของวัสดุ 
      (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 
คุณภาพของวัสดุท่ีใช มีความคงทนแข็งแรง 
เหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

ดี (4) = 
คุณภาพของวัสดุท่ีใช มีความคงทนแข็งแรง 
สูงเกินความจําเปนกับผลงาสิ่งประดิษฐฯ 

พอใช (3) = 
ค ุณภาพของว ัสด ุท ี่ใช  ม ีความคงทนแข็งแรง 
นอยกวาท่ีควรจะใชกับผลงาสิ่งประดิษฐ 

ปรับปรุง (1)= 
คุณภาพของวัสดุมีความคงทนแข็งแรง 
ไมเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ 

 
/ 6.  คุณคาของผลงาน... 
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6. ค ุณค าของผลงานส ิ่งประด ิษฐฯ  (รวม 40 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

6.1 ประโยชน การใช งาน 
      (15 คะแนน) 

ด ีมาก (15) = 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค
ทุกประการ และมีหลักฐานการนําไปใชงาน ไดแก 
เอกสารรับรอง และภาพประกอบ 

ดี (12) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริง 
ตามวัตถุประสงคทุกประการ  

พอใช (9) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริง  

แตไมครบถวนตามวัตถุประสงคทุกประการ 

ปรับปรุง (6) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดเล็กนอย  

6.2  ประส ิทธ ิภาพ  
       (10 คะแนน) 

ดีมาก (10) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพครบตามท่ีกําหนดไวใน 
คุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

ดี (7) = 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพครบตามท่ีกําหนดไวใน 
คุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช (4) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดไมครบ 
ตามท่ีกําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ และมีขอบกพรอง  

ปรับปรงุ (1) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไมได 
ตามท่ีกําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

6.3  ประส ิทธ ิผลตอการลงทุน  
       (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 
เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ  ท่ีสามารถก อให เก ิด
ผลงานท ี่ค ุมค าต อการลงท ุนในระดับสูง 

ด ี (3) = 
เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ  ท่ีสามารถก อให เก ิด
ผลงานท ี่ค ุมค าต อการลงท ุนในระดบัปานกลาง 

พอใช (1) = 
เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ  ท่ีสามารถก อให เก ิด
ผลงานท ี่ค ุมค าต อการลงท ุนในระดับนอย 

ปร ับปร งุ (0) = 
เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ท่ีไมสามารถก อให เก ิด
ผลงานท ี่ค ุมค าต อการลงท ุน 

 
 
 
 

/ จุดใหคะแนน... 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

6.4  ผลกระทบตอธรรมชาติ 

      และสิ่งแวดลอม 

      (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = ไมมีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ด ี (4) = มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมนอย 

พอใช (3) = 
มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ปานกลาง 

ปร ับปร ุง (2) = มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิง่แวดลอมมาก 

6.5  สามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชย 

      และหรืออุตสาหกรรม ได 

      (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 

สามารถแสดงหลักฐานและยกตัวอยาง 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีจะนําไปพัฒนาตอยอด 
และพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย 
และหรืออุตสาหกรรมในปจจุบันได 

ด ี (4) = 

สามารถแสดงหลักฐานและยกตัวอยาง 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีจะนําไปพัฒนาตอยอด 
และพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย 
และหรืออุตสาหกรรมในปจจุบันได  
แตไมมีหลักฐานมาแสดง 

พอใช (3) = 
มีแนวโนมท่ีจะนําไปพัฒนาตอยอด 
และพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย  
และหรืออุตสาหกรรมในปจจุบัน 

ปร ับปร งุ (2) = 
 ไมสามารถพัฒนาผลงานหรือกระบวนการผลิต 
 สูเชิงพาณิชยและหรืออุตสาหกรรมได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นายบุญเลิศ  สัสสี) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรม  

และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา  ระดับชาติ 
 

 
(นายมงคลชัย  สมอุดร) 

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
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