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ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน 

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

ประเภทท ี่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีการเกษตร 
 

1. คําจํากัดความ :  
        เปนเครื่องจักร เครื่องมือ หรือ อุปกรณท่ีประดิษฐข้ึน เพ่ือใชสงเสริม สนับสนุน 
        ในการนําไปใชงานดานเกษตรกรรม หรือประมง 
 

2. เจตนารมณ :   เพ่ือใหนักประดิษฐ จัดทําผลงานสิ่งประดิษฐท่ีสามารถนําไปใชงานดานเกษตรกรรม  

        หรือประมง กอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจสามารถลดตนทุนการผลติ ดังนี้ 

  2.1  เครื่องจักร* (Machinery)  หมายถึง กลอุปกรณตาง ๆ ท่ีประกอบกันข้ึนเปนเครื่อง  

        เพ่ือใชประโยชนในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

  2.2  เครื่องมือ* (Tool)  หมายถึง สิ่งของสําหรับใชในการงาน 

  2.3  อุปกรณ* (Equipment)  หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องชวย เครื่องประกอบ 

   ( * ตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ) 

3.  ว ัตถ ุประสงค 
  3.1  เพ่ือสนองยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอาชีวศึกษาของชาติ 

  3.2  เพ่ือสงเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา 

  3.3  เพ่ือสนับสนุนการนําผลงานเขารับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

  3.4  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย 
  3.5  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการเรียนรู และทักษะในกระบวนการประดิษฐคิดคนนวัตกรรม 
        และเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรกรรม หรือประมง 
  3.6  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การนําผลงานสิ่งประดิษฐไปใชประโยชนในชุมชน หรือทองถ่ิน 
  3.7  เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกของสถานศึกษา 
 

4. ขอกําหนดทั่วไป 
  4.1  เปนเครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณท่ีประดิษฐข้ึน เพ่ือใชสงเสริม สนับสนุน 

        ในดานเกษตรกรรม หรือประมง 
  4.2  เปนสิ่งประดิษฐท่ีคิดคนข้ึนใหม หรือพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับการใชงาน 
        มีความปลอดภัย มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไมเกินเกณฑมาตรฐาน 
  4.3  กรณีท่ีเปนการนําสินคา หรือผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดง 
        ใหเห็นวาไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบ 
        และไมละเมิดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรของผูอ่ืน 

  4.4  มีขนาด น้ําหนัก และวัสดุท่ีเหมาะสมกับการใชงานถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

  4.5  สามารถสาธิต หรือทดลองการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงคของผลงานสิ่งประดิษฐ 
  4.6  ผลงานสิ่งประดิษฐท่ีสงเขารวมการประกวดประเภทท่ี 8 จากสถานศึกษาเดียวกัน 
        ตองไมซํ้ากับผลงานสิ่งประดิษฐประเภทอ่ืน ๆ เชน ชื่อ รูปราง คุณลักษณะ  
        และกระบวนการทํางาน เปนตน 

/ 4.6  มีเอกสาร... 
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 4.7  มีเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ รายงานการว ิจ ัย ค ูม ือประกอบ    
  การใช งาน และแบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ จํานวน 3 เลม  
  (เอกสารจะตองอยูภายในเลมเดียวกัน หากไมอยูภายในเลมเดียวกัน คณะกรรมการจะไม
  พิจารณาตรวจใหคะแนน จะมีผลคะแนนเปนศูนย) 
 4.8  แบบแสดงคุณลักษณะของผลงานสิง่ประดิษฐฯ ท่ีเขารวมการประกวดใหเปนไปตามแบบท่ี 
  สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กําหนด จํานวน 4 แผน 
  (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน ) 
 4.9  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 จํานวน 1 แผน และอีก จํานวน 1 แผน  
  ใหนําสงตอนลงทะเบียนพรอมแบบแสดงคุณลักษณะฯ  ตามขอ 4.8 

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

          จํานวนไม เก ิน 5 คน 
 

5.  หล ักเกณฑ การพ ิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
   5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดท่ัวไป  
   ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท ี่ 1 ท ุกประการ จ ึงจะเขารวมการประกวดได 
  5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดจะตองลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลา
   ท่ีกําหนดหากไมลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาท่ีกําหนด  
   ไมอนุญาตใหเขารวมการประกวดแตอนุญาตใหจัดแสดงผลงานได 
 5.3  การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขาประกวด สามารถ
  เปลี่ยนแปลงไดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทานั้น และตองแจงลวงหนากอน          
  การประกวดไม น อยกว า 7 ว ัน สวนการประกวดในระดับภาคและระดับชาติ  
 ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
  5.4  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา 
  มีการลอกเลียนแบบ 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 ่8 

/ 9. ข อพ ิจารณา… 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประด ิษฐ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 16 คะแนน) 

1.1  แบบนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (2 คะแนน ) 

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล / รายละเอียด  2 1.5 1 0 

1.2  เอกสารรายงานการวิจัย  (10 คะแนน) 

      1.2.1  การเขียนบทนํา  (2 คะแนน)  2 1.5 1 0 

      1.2.2  แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

      1.2.3  วิธีดําเนินการวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

      1.2.4  ผลการวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

      1.2.5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

1.3  คูมือประกอบการใชงานและแบบฟอรมคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ   

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล / รายละเอียด  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

1.4  CD/DVD บันทึกขอมูลตามขอกําหนดในขอ 4.9  (2 คะแนน) 

      ความครบถวนสมบูรณของขอมูล  2 1.5 1 0 
2.  ขอกําหนด / คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 18 คะแนน) 

     2.1  ประดิษฐ หรือพัฒนาข้ึนใหม  (8 คะแนน)  8 6 4 0 

     2.2  สามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงค  (5 คะแนน) 5 4 3 1 

     2.3  สามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชยและหรืออุตสาหกรรม ได (5 คะแนน) 
 

5 4 3 1 

3.  ความเหมาะสมของผลงานส่ิงประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 25 คะแนน) 
          3.1  เทคนิคการออกแบบและระบบการทํางาน  (10 คะแนน) 10 8 6 2 

     3.2  รูปแบบความเหมาะสม  (5 คะแนน) 5 4 3 1 

     3.3  ความปลอดภัย  (5 คะแนน) 5 4 3 1 

     3.4  ผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (5 คะแนน) 5 4 3 1 

4.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 5 คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     4.1  ความพรอมในการนําเสนอผลงานและสาธิต  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

     4.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน  (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 

     4.3  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน  (2 คะแนน) 
 
 

2 1.5 1 0 
 
 
 
 

5.  การเลือกใชวัสดุในการผลิตผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 10 คะแนน) 

     5.1  ประหยัดและเหมาะสมกับงาน  (5 คะแนน) 5 4 3 1 

     5.2  คุณภาพของวัสดุ  (5 คะแนน) 5 4 3 1 
6.  คุณคาของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 26 คะแนน) 

     6.1  ประโยชนการใชงาน  (10 คะแนน) 10 6 4 0 

     6.3  ประสิทธิภาพ  (8 คะแนน) 8 6 4 0 

     6.2  ประสิทธิผลตอการลงทุน  (8 คะแนน) 8 6 4 0 

รวม 100  คะแนน 



 
ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน ประเภทที่ 8  สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีการเกษตร  5 

 

 
 

 
 

/ จุดใหคะแนน… 
 
 

9. ข อพ ิจารณาการให คะแนนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ประเภทท ี่ 8 

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ และคูมือประกอบการใชงาน (รวม 16 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1  แบบนําเสนอผลงานส ิง่ประดิษฐฯ 
      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล  
      / รายละเอียด   
      (2 คะแนน) 

ดีมาก (2)  = 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบนําเสนอ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 19 ขอ  

 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตองของรูปแบบ
ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  

 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

 

ดี  (1.5)  = 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบนําเสนอ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 19 ขอ  

 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 
ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตอง 

 ของรูปแบบในการพิมพ 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 
      (10 คะแนน) 
 

      1.2.1 การเขียนบทนํา   
1                (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 
 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
 ความสอดคลองของวัตถุประสงค 
 กับสภาพปญหาครบถวนถูกตอง 

ดี (1.5) = 
 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
 ความสอดคลองของวัตถุประสงค 
 กับสภาพปญหาถูกตอง แตไมครบถวน 

พอใช (1) = 
 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
 ความสอดคลองของวัตถุประสงค 

กับสภาพปญหาไมสอดคลองกัน 

ปรับปรุง(0)= 
  ไมมีความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

 วัตถุประสงค และสภาพปญหา 
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/ จุดใหคะแนน… 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

       1.2.2  แนวคิด ทฤษฎ ี 
                และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
                (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 
มีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
มาประยุกตใช มีการนําแนวคิด หรืองานวิจัยอ่ืนๆ 
มาสนับสนุนการวิจัยถูกตองครบถวน 

ดี (1.5) = 
มีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 มาประยุกตใช มีการนําแนวคิด หรืองานวิจัยอ่ืนๆ 
มาสนับสนุนการวิจัยถูกตองแตไมครบถวน 

พอใช (1) = 
มีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 มาประยุกตใช มีการนําแนวคิด หรืองานวิจัยอ่ืนๆ 
มาสนับสนุนการวิจัยไมถูกตองไมครบถวน 

ปรับปรุง (0)= 
ไมมีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

  มาประยุกตใช ไมมีการนําแนวคิด หรืองานวิจัย
อ่ืนๆ มาสนับสนุนการวิจัย 

       1.2.3  วิธีดําเนินการวิจยั 
                (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 

ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการท่ีใช 
ในการดําเนินการวิจัยถูกตอง  
แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

ดี (1.5) = 

ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการท่ีใช 
ในการดําเนินการวิจัยถูกตองครบถวน  
แตมีขอผิดพลาดมาก 

พอใช (1) = 
ไมมีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการท่ีใช 
ในการดําเนินการวิจัยไมถูกตองไมครบถวน 

ปรับปรุง (0)= 

ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการท่ีใช 
ในการดําเนินการวิจัยถูกตอง  
แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

      1.2.4 ผลการวิจัย   
              (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 การวิจัย และมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัยถูกตอง 

และครบถวนตามระเบียบวิธีวิจัย 

ดี (1.5) = 
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 การวิจัยบางขอ และมีวิธีการนําเสนอผลงานวิจัย 

ตามระเบียบวิธีวิจัย มีขอผิดพลาดนอย 

พอใช (1) = 
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 การวิจัยบางขอ และมีวิธีการนําเสนอผลงาน 

วิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัย มีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง(0)= 
  การวิเคราะหขอมูลไมสอดคลองกับวัตถุประสงค

การวิจัย และไมมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัย 
ตามระเบียบวิธีวิจัย 
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/ 2.  ขอกําหนด… 
 
 

จุดใหคะแนนส่ิงประดิษฐ ขอพิจารณา 

       1.2.5  สรุป อภอิปรายผล 
               และขอเสนอแนะ 
               (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 
มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
ตรงประเด็น และมีขอเสนอแนะในการนําไปใช
ประโยชน หรือการพัฒนาตอยอดถูกตองครบถวน 

ดี (1.5) = 

มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
ตรงประเด็น และมีขอเสนอแนะในการนําไปใช
ประโยชน หรือการพัฒนาตอยอดถูกตอง 
แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช (1) = 

มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
ตรงประเด็น และมีขอเสนอแนะในการนําไปใช
ประโยชน หรือการพัฒนาตอยอดถูกตอง 
แตมีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง (0)= 
ไมมีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
และไมตรงประเด็น ไมมีขอเสนอแนะ 
ในการนําไปใชประโยชน หรือการพัฒนาตอยอด 

1.3  คูมือประกอบการใชงานฯ 
       / ความชัดเจนถูกตองของขอมูล 
       / รายละเอียด 
       (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 

มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดตั้ง  
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา  
และท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถติดตอได 
ถูกตองครบถวน 

ดี (1.5) = 

มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดตั้ง  
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา 
และท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถติดตอไดถูกตอง 
แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช (1) = 

มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดตั้ง  
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา  
และท่ีอยูของผูผลิต ท่ีสามารถติดตอไดถูกตอง 
แตมีขอผิดพลาดคอนขางมาก 

ปรับปรุง (0)= 

ไมมีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดตั้ง   
การใชงาน ขอควรระวัง การบํารุงรักษา  
และท่ีอยูของผูผลิต ท่ีสามารถติดตอได 
ไมถูกตองไมครบถวน 

1.4  CD/DVD บ ันท ึกข อม ูล 
      ตามข อกําหนดในข อ 4.7 
      ความครบถวนสมบรูณของขอมูล 
      (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = ม ีข อม ูลครบถ วนท้ัง 4 สวน 

ดี (1.5) ม ีข อม ูลครบถวนเพียง 3 สวน 

พอใช (1) = ม ีข อม ูลครบถวนเพียง 2 สวน 

ปรับปรุง(0) = มีขอมูลครบถวนนอยกวา 2 สวน 
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2.  ขอกําหนด / คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 18 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.1 ประดิษฐ หร ือพ ฒันาข ึ้นใหม 
      (8 คะแนน) 

ด ีมาก (8) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีคิดคนข้ึนใหม  
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ดี (6) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม  
และมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางชัดเจน 

พอใช (4) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม 
แตไมมีผลตอประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง (0)= 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ท่ีไมไดประดิษฐ  
หรือพัฒนาข้ึนใหม 

2.2  สามารถทํางานได 
       ตรงตามวตัถุประสงค  
       (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = ทํางานไดด ีและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 

ดี (4) = 
ทํางานไดด ีและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 
แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช (3) = 
ทํางานไดด ีและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค 
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง (1)= ทํางานไมไดตรงตามวัตถุประสงค 

2.3  สามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชย 
      และหรืออุตสาหกรรม ได 

      (5 คะแนน) 

ดีมาก (5) = 

สามารถแสดงหลักฐานและยกตัวอยาง 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีจะนําไปพัฒนาตอยอด 
และพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย 
และหรืออุตสาหกรรมในปจจุบันได 

ดี (4) = 

สามารถแสดงหลักฐานและยกตัวอยาง 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีจะนําไปพัฒนาตอยอด 
และพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย 
และหรืออุตสาหกรรมในปจจุบันได  
แตไมมีหลักฐานมาแสดง 

พอใช (3) = 
มีแนวโนมท่ีจะนําไปพัฒนาตอยอด 
และพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย  
และหรืออุตสาหกรรมในปจจุบัน 

ปรับปรงุ (1) = 
 ไมสามารถพัฒนาผลงานหรือกระบวนการผลิต 
 สูเชิงพาณิชยและหรืออุตสาหกรรมได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 3.  ความเหมาะสม... 
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3.  ความเหมาะสมของผลงานส่ิงประดิษฐฯ ในดานการออกแบบ  (รวม 25 คะแนน) 
จุดใหคะแนนส่ิงประดิษฐ ขอพิจารณา 

3.1 เทคนิคการออกแบบ 
      และระบบการทํางาน 
      (10 คะแนน) 

ด ีมาก (10) = 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ  
และระบบการทํางานไมยุงยากซับซอน 

ดี (8) = 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ  
แตระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

พอใช  (6) = 
การออกแบบและระบบการทํางานไดถูกตอง 
ตามหลักวิชาการบางสวน  
และระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

ปร บัปร งุ (2) = 
การออกแบบและระบบการทํางาน 
ไมเปนไปตามหลักวิชาการ  
และระบบการทํางานยุงยากซับซอน 

3.2  รูปแบบความเหมาะสม  

      (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 (1) = 
รูปราง ขนาด น้ําหนัก ไมเหมาะสมกับ 
ลักษณะของผลงาน  

3.3  ความปลอดภัย   
       (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 
การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 

ด ี (4) = 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน  
แตตองแกไขเพ่ิมเติม 

พอใช (3) = 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
มีความปลอดภัยในการใชงานและมีระบบปองกัน
อันตรายตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 
อยางใดอยางหนึ่งแตไมสมบูรณ 

ปร บัปร งุ (1) = 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไมมีความปลอดภัยในการใชงาน 
และไมมีระบบปองกันอันตราย 
ตอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และผูใชงาน 

3.4  ผลกระทบตอธรรมชาต ิ
      และสิง่แวดลอม 
      (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = ไมมีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

ด ี(4) = มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมนอย 

พอใช (3) = 
มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ปานกลาง 

ปรับปรุง (1)= มีผลกระทบตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมาก 
/ 4.  การนําเสนอผลงาน… 
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4.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ (รวม 5 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.1  ความพร อมในการนําเสนอ 
      ผลงานและการสาธ ิต  
      (1.5 คะแนน) 

ด ีมาก (1.5) = 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบ ในการอธิบาย สาธิต 
ทดลอง ตลอดจนเอกสาร ในการเผยแพรผลงาน
อยางครบถวนและเหมาะสม 

ด ี (1) = 

มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบ ในการอธิบาย สาธิต 
ทดลอง ตลอดจนเอกสาร ในการเผยแพรผลงาน 
แตมีขอบกพรองบางสวน 

พอใช (0.5) = มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
ใชวัสดุอุปกรณประกอบ ในการอธิบาย สาธิต 
ทดลอง ตลอดจนเอกสาร ในการเผยแพรผลงาน 
แตมีขอบกพรองมาก 

ปรับปรุง (0) =  ไมมีความพรอมในการนาํเสนอผลงาน 

4.2  บุคลิกภาพของผูนาํเสนอผลงาน 
      (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 

ปรับปรุง (0) = 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสม 

4.3 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน  
      (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2)= 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ  
ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไดถูกตองท้ัง 4 ดาน 

ด ี (1.5) = 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ  
ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ไดถูกตอง 3 ดาน 

พอใช (1) = 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง 
ผลงานสิง่ประดษิฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ  
ดานประโยชนใชสอย ดานประสทิธิภาพ  
และวิธีการทาํงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ไดถูกตอง 2 ดาน 

ปรับปรุง (0) =  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได 
/ 5.  การเลือกใชวัสดุ.. 
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5. การเลือกใชวัสดุในการผลิตผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (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)= ใชวัสดุไมเหมาะสม 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.  คุณคาของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 26 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

6.1  ประโยชนการใชงาน 
      (10 คะแนน) 

ด ีมาก (10) = 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค
ทุกประการ และมีหลักฐานการนําไปใชงาน  
ไดแก เอกสารรับรอง และภาพประกอบ 

ดี (6) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริง 
ตามวัตถุประสงคทุกประการ  

พอใช (4) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดจริง  

แตไมครบถวนตามวัตถุประสงคทุกประการ 

ปรับปรุง (0) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ มีขอมูลและแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตอการใชงานไดเล็กนอย  

 
 
 
 
 

/ จุดใหคะแนน… 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

6.2  ประสิทธิภาพ   
      (8 คะแนน) 

ด ีมาก (8) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพครบตามท่ีกําหนดไวใน 
คุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  

ด ี (6) = 

ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพครบตามท่ีกําหนดไวใน 
คุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
แตมีขอบกพรองเล็กนอย 

พอใช (4) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไดไมครบ 
ตามท่ีกําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะของผลงาน
สิ่งประดิษฐฯ และมีขอบกพรอง  

ปร ับปร งุ (0) = 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ทํางานไมได 
ตามท่ีกําหนดไวในคุณลักษณะเฉพาะ 
ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

6.3  ประสิทธิผลตอการลงทุน  
      (8 คะแนน) 

ด ีมาก (8) = 
เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ  ท่ีสามารถก อให เก ิด
ผลงานท ี่ค ุมค าต อการลงท ุนในระดับสูง 

ด ี (6) = 
เปนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ  ท่ีสามารถก อให เก ิด
ผลงานท ี่ค ุมค าต อการลงท ุนในระดบัปานกลาง 

พอใช (4) = 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นายมงคลชัย  สมอุดร) 

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

 

 
(นายบุญเลิศ  สัสสี) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรม  

และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา  ระดับชาติ 
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