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1. คําจํากัดความ   
 เป็นชุดเคร่ืองมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น เก่ียวข้องกับพลังงานทดแทนสิ่งแวดล้อม
ช่วยลดการใช้พลังงานสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือรถยนต์ EV หรือ 
Electric Vehicle ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ 
แบบสันดาป โดยใช้พลังจากไฟฟ้าแทนการใช้นํ้ามันหรือพล ังงานอ่ืนๆหรือ BCG Model หร ือเทคโนโลยีช ีวภาพ
เป็นการแก้ปัญหาหรือลดภัยพิบัติ ที่บ่งบอกว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนตามหลักของงานวิจัยสามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์และเป็นผลงานที่เกิดจาก
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ความรู้หรือเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะกระบวนการ
ทางชีววิทยาเพ่ือผลิตสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ 
 

2. เจตนารมณ์ 
 2.1 พลังงานทดแทน คือ พลังงานท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและสามารถนํามาใช้ทดแทนพลังงาน
แบบเดิมได้อย่างไม่จํากัดโดยพลังงานท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานท่ีได้จากฟอสซิล 
เป็นจํานวนมาก ได้แก่ ถ่านหินปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในปริมาณสูง ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัญหาของภาวะโลกร้อนดวงอาทิตย์และแสงอาทิตย์ 
แหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของระบบสุริยะ ซึ่งพลังงานทดแทนสามารถจําแนกออกเป็น 2 ประเภท โดยแบ่ง
ตามลักษณะปริมาณการใช้งานของพลังงานได้ดังต่อไปน้ี 
      2.1.1 พลังงานทดแทนจากแหล่งทีใ่ช้แลว้หมดไป เช่น ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ นํ้ามัน ฯลฯ 

       2.1.2 พลังงานหมุนเวียน (Renewal Energy) เป็นแหล่งพลังงานตามธรรมชาติและสามารถ
นํากลับมาใช้ใหม่ได้ ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนํ้า พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อน
ใต้พิภพ พลังงานคลื่น พลังงานไบโอ พลังงานนํ้าขึ้นนํ้าลง เป็นต้น ซึ่งพลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงาน 
ที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพลังงานที่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้
ทั้งยังช่วยลดปัญหามลพิษอีกด้วย 
 2.2 สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตตลอดจนสิ่งที่เป็นทั้งที่ให้คุณและให้โทษ 
ซึ่งประเภทของสิ่งแวดล้อมจําแนกออกเป็น 2 ประเภทดังน้ี 
       2.2.1 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural environment) คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า อากาศ ดิน นํ้า มนุษย์ สิ่งเหล่าน้ีต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมอ่ืนประกอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย 
               - สิ่งที่มีชีวิต (Biotic Environment) หรือเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological 
Environment) ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งที่มีชีวิต เช่น พืช สัตว์ มนุษย์ 
        - สิ่งที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) หรือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อาจจะมองเห็น
หรือมองไม่เห็น เช่น แร่ธาตุ อากาศ เสียง 
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      2.2.2 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-Made Environment) ได้จากทรัพยากรด้ังเดิม 
แล้วมนุษย์เป็นผู้ดัดแปลงเช่น ถนน บ้านเมือง ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นนามธรรม (Abstract หรือ Social 
Environment) เช่น วัฒนธรรมประเพณี การเมือง ศาสนา กฎหมาย 
 2.3 ภาวะโลกร้อน คือ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้นจากภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดี 
ในช่ือว่า Greenhouse effect ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพ่ิมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงต่าง ๆ การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น มนุษย์เรายังได้เพิ่มก๊าซ        
กลุ่มไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโรคาร์บอน (CFC) เข้าไปอีกด้วย พร้อม ๆ กับการที่เราตัดและทําลายป่าไม้
จํานวนมหาศาล เพ่ือสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ทําให้กลไกในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และในที่สุดสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้กระทําต่อโลกได้หวน
กลับมาสู่เราในลักษณะของภาวะโลกร้อน ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งปรากฏการณ์ทั้งหลาย 
เกิดจากภาวะโลกร้อนขึ้น ที่มีมูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ทําให้แสงอาทิตย์
ส่องทะลุผ่านช้ันบรรยากาศมาสู่พ้ืนโลกได้มากขึ้น ซึ่งน่ันเป็นที่รู้จักกันโดยเรียกว่า สภาวะเรือนกระจก 
 2.4 ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ เป็นชุดเคร่ืองมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์
ที่พัฒนาขึ้น เก่ียวข้องกับสินค้าที่ผลิตจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม 
โดยเริ่มต้นต้ังแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุ
ลงในหีบห่อ และบรรจุภัณฑ์สําหรับเตรียมการขนส่งและจัดจําหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป รวมถึงการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ อย่างถูกวิธี 
 2.5 ภัยพิบัติ คือ ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยส่งผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภัยพิบัติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ และภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 2.6 รถยนต์ EV หรือ Electric Vehicle คือ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้ 
เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้แบบสันดาป โดยรถยนต์ EV จะใช้พลังจากไฟฟ้าแทนการใช้นํ้ามัน หรือพลังงานอ่ืน ๆ 
โดยระบบรถไฟฟ้าจะเก็บพลังงานเอาไว้ในแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้ และแปลงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้
ในการขับเคลื่อนรถ อน่ึงรถยนต์ EV ไม่ต้องมีกลไกอะไรที่มากเหมือนขับเคลื่อนอย่างเช่น รถยนต์ที่ใช้นํ้ามัน 
ซึ่งต้องใช้การจุดระเบิดเผาไหม้ในการขับเคลื่อน ทําให้เครื่องยนต์เงียบ และไม่มีไอเสียจากการเผาผลาญพลังงาน 
 2.7 BCG Model เป็นชุดเคร่ืองมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเก่ียวข้องกับการพัฒนา 
เศรษฐกิจแบบองค์รวม เก่ียวข้องกับการนําเอาสิ่งมีชีวิตหรือช้ินส่วนของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์
มาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ความรู้หรือเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะกระบวนการ 
ทางชีววิทยา เพ่ือผลิตสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ เทคโนโลยีชีวภาพ ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ  
ไปพร้อมกัน ได้แก่ 
      2.7.1 เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
ชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 
      2.7.2 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คํานึงถึงการนําวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์
ให้มากที่สุดและทั้ง 2 เศรษฐกิจน้ี 
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      2.7.3 เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้น 
เพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล
ให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืนไปพร้อมกัน โดยเปลี่ยนข้อได้เปรียบที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
และวัฒนธรรม ให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต แข่งขันได้
ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ํา ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

)ฉบับปรับปรุง (แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   )ฉบับปรับปรุง  (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
  3.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
และเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม 
  3.4 เพ่ือสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์สถานศึกษาสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ 
  3.5 เพ่ือสนับสนุนการนําไปย่ืนขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ 
   3.6 เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
 

4. ข้อกําหนดเฉพาะ 
 4.1 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาขึ้นเก่ียวข้องกับพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาหรือลดภัยพิบัติ หรือรถยนต์ EV หรือ BCG Model
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 4.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือพัฒนา ปรับปรุง ให้เหมาะสมกับการใช้งานมี
ความปลอดภัยเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.3 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และมีความปลอดภัย
ในการใช้งาน 
 4.4 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีขนาด นํ้าหนัก และวัสดุเหมาะสมกับการใช้งาน 
 4.5 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน สามารถสาธิต
หรือทดลอง ใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือทดลองใช้งานให้เห็นได้ 
อย่างเด่นชัด 
 4.6 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด/ประเมินประเภทท่ี 3 จากสถานศึกษา
เดียวกันต้องไม่ซ้ํากับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกันหรือประเภทอ่ืนๆ เช่น ช่ือ รูปร่าง คุณลักษณะ 
กระบวนการทํางาน ฯลฯ และต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติมาก่อน 
หรือนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าร่วมการประเมินใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 
 4.7 การจัดทําเอกสารประกอบการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เขา้รับการประกวด/ประเมินฯให้ 
อัปโหลดไฟล์เอกสาร PDF เข้าระบบฐานข้อมูล Thaiinvention.net พร้อมลงทะเบียนในทุกระดับการประกวด/
ประเมินฯ ไฟล์เอกสาร PDF ที่ต้องอัปโหลด ประกอบด้วย 
     4.7.1 แบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) หากไม่
ปรากฏการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องในแบบ ว-สอศ-2 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาให้คะแนนของเอกสารน้ี 

 

 

/4.7.2 แบบรายงาน... 



ข้อกําหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจําปีการศึกษา 2565 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม 4 

     4.7.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ไม่เกิน 20 หน้า 
     4.7.3 ภาคผนวก ประกอบด้วย 
        - คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
        - แบบแสดงคุณลักษณะผลงานฯ พิมพ์ออกจากระบบ Thaiinvention.net 
        - แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง 
        - เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานฯ 
 4.8 ผู้จัดทําสิ่งประดิษฐ์จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. หรือระดับ ปวส. ในรูปแบบ
การศึกษาระบบปกติทวิศึกษา ทวิภาคีหรือเทียบโอน ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จํานวนไม่เกิน 10 คน และครูที่ปรึกษาไม่เกิน 5 คน 
 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด/ประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนด 
เฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 3 ทุกประการ จึงจะเข้าร่วมการประกวดได้ 
 5.2 ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด/ประเมินจะต้องลงทะเบียนและติดต้ังผลงาน 
ตามวันและเวลาท่ีกําหนด หากไม่ลงทะเบียนและติดต้ังตามวันและเวลาที่กําหนดไม่อนุญาตให้เข้าร่วม 
การประกวด/ประเมินแต่อนุญาตให้จัดแสดงผลงานได้ 
 5.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด/ประเมินต้องมีการลงทะเบียนผลงานในฐานข้อมูล
ออนไลน์ (Thaiinvention.net) ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประกวด/ประเมินฯ จึงจะมีสิทธ์ิเข้าร่วมการประกวด/
ประเมินได้รับงบประมาณ และการรับรองผลการประกวด/ประเมิน โดยให้นําส่งเอกสารแบบคุณลักษณะ 
ที่พิมพ์ออกจากระบบณ จุดลงทะเบียนในวันที่รายงานตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 
 5.4 การเปลี่ยนแปลงช่ือ หรือ ประเภทผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวด/ประเมิน
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเท่าน้ัน และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนประเมินไม่น้อยกว่า 7 วัน 
โดยต้องตรงกับการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยส่วนการประกวด/ประเมินในระดับภาคและระดับชาติไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนแปลงช่ือ หรือ ประเภท ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯหรือ ประเภท ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด/ประเมิน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามี 
การลอกเลียนแบบหรือ ส่งประกวดมากกว่า 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าประกวด/ประเมิน 
 5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวด/ประเมินและได้รับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบ
ภายหลังว่ามีการลอกเลียนผลงาน หรือส่งประกวด/ประเมินมากกว่า 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อน
ลําดับรางวัลถัดไปขึ้นมาแทน 
 5.7 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาด แล้วนํามาปรับปรุงหรือดัดแปลง 
เพียงเล็กน้อยเพ่ือส่งเข้าประกวด จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
 5.8 กรณีที่เป็นการนําสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายมาพัฒนาต่อยอด ต้องสามารถแสดงให้
เห็นว่า ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิด 
อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตรของผู้อ่ืน 
 5.9 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีการนําหลักเศรษฐศาสตร์ (ต้นทุนพลังงานต่อหน่วยผลิต) เป็นฐานใน
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพพลังงานท่ีเพ่ิมขึ้นของเคร่ืองมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ 
 5.10 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เคยเข้าร่วมการประกวด/ประเมินระดับชาติมาก่อน ไม่อนุญาตให้
นําผลงานเข้าประกวด/ประเมินอีก หากคณะกรรมการตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าประกวด/ประเมิน 
 5.11 กรณีเกิดปัญหาในการดําเนินงานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเป็นผู้ช้ีขาด 
 
 

 

/6. เอกสาร... 



ข้อกําหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจําปีการศึกษา 2565 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม 5 

6. เอกสารประกอบการนาํเสนอผลงานสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 การจัดทําเอกสารประกอบการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้ารับการประกวด/ประเมินฯ ให้อัปโหลด 
ไฟล์เอกสาร PDF เข้าระบบฐานข้อมูล Thaiinvention.net พร้อมลงทะเบียนในทุกระดับการประกวด/ประเมินฯ 
ไฟล์เอกสาร PDF ที่ต้องอัปโหลด ประกอบด้วย 
 6.1 แบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) หากไม่ปรากฏ 
การสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องในแบบ ว-สอศ-2 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาให้คะแนนของเอกสารน้ี 
 6.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ไม่เกิน 20 หนา้ 
 6.3 ภาคผนวก ประกอบด้วย 
   - คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   - แบบแสดงคุณลักษณะผลงานฯ พิมพ์ออกจากระบบ Thaiinvention.net 

 - แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง 
 - เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานฯ 

 

 หมายเหตุ หากเป็นการประกวด/การประเมินฯ แบบออนไลน์ ให้ดําเนินการเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี 
   - วิดีโอสาธิตการทํางานของสิ่งประดิษฐ์ฯ ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอ 
ขึ้น Google Drive พร้อมส่ง Link Url ไปยังสถานศึกษาเจ้าภาพจัดการประกวด/ประเมินฯ ภายในกําหนดเวลา
เท่าน้ัน 
 

7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 
 7.1 รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 
 7.2 ขนาดตัวอักษรแบบปกติขนาด 16 point และหัวข้อขนาด 18 point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8.หลักเกณฑ์... 



 ข้อกําหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนฯ ประจําปีการศึกษา 2565 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม 6 

 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ ประเภทที่3สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน 
   สิ่งแวดล้อม 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
 1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 15 คะแนน) 
     1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามแบบ ว-สอศ-2 (2 คะแนน) 

      ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด 2 1.5 1 0 
     1.2 แบบรายงานการวิจัย ตามแบบ ว-สอศ-3 (9 คะแนน) 

     1.2.1 รูปแบบการวิจัยที่ถูกต้อง (4 คะแนน) 4 3 2 1 
     1.2.2 ความสมบูรณข์องเน้ือหา(5 คะแนน) 5 3 1 0 

     1.3 คู่มือประกอบการใช้งานของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (2 คะแนน) 
     คูม่ือฯ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความชัดเจนถูกต้อง ของข้อมูล 2 1.5 1 0 

     1.4 อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวกเข้าในระบบ 
          Thaiinvention.net (2 คะแนน) 

     อัปโหลดไฟล์ไม่เกินวันและเวลาที่กําหนด และความครบถ้วนสมบูรณ์
     ของไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก 2 - - 0 

 2. ข้อกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
 2.1 ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม ่(10 คะแนน) 10 8 6 4 
 2.2 สามารถพัฒนาสู่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้ (10 คะแนน) 10 8 6 4 

 3. การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน ) 
 3.1 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
 3.2 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอผลงานภาษาไทย (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 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
 3.6 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
 3.7 ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี (5 คะแนน) 5 3 1 0 

 4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้านการออกแบบ (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. การเลือกใช้วัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
 5.1 วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์(5 คะแนน) 5 3 1 0 
 5.2 คุณภาพของวัสดุ (5 คะแนน) 5 3 1 0 
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

 6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 30 คะแนน) 
 6.1 ราคาขายของผลิตภัณฑ์ (10 คะแนน) 10 8 6 4 
 6.2 ประมาณการรายรับรายจ่ายจากการขาย (10 คะแนน) 10 8 6 4 
 6.3 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และการส่งเสริมการตลาด (10 คะแนน) 10 8 6 4 

รวม 100 คะแนน 
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9. ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม 
 1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย 

       สิ่งประดิษฐ์/ความชัดเจน     
       ถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด 
        ตามแบบว-สอศ-2 
       (2 คะแนน) 

ดีมาก 
 = (2) 

ข้อมูลและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 26 ข้อ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน  
ทั้งในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้อง 
ของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทําไฟล์ PDF
เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้  

ดี 
= (1.5) 

ข้อมูลและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย
สิ่งประดิษฐ ์ทั้ง 26 ข้อ มีความสมบูรณค์รบถ้วน  
ทั้งในด้านเน้ือหาภาพประกอบ แต่ไม่มีความประณีตถูกต้อง 
ของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทําไฟล ์PDF 
เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้  

พอใช้  
= (1) 

ข้อมูลและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ ทัง้ 26 ข้อ ไม่ครบถ้วน ทั้งในด้านเน้ือหา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ 
ในการพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทําไฟล์ PDF  
ไม่เหมาะสมทีจ่ะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้  

ปรับปรุง 
= (0) 

ไม่อัปโหลดไฟล์ PDF แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 

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

        1.2.1 รปูแบบการวิจัย 
                ทีถู่กต้อง 
                (4 คะแนน) 

ด ีมาก 
 = (4) 

รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้านเน้ือหา ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้อง 
ของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทําไฟล์ PDF 
เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้  

ดี 
 = (3) 

รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้านเน้ือหา ภาพประกอบ แต่ไม่มีความประณีตถูกต้อง 
ของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทําไฟล์ PDF 
เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้  

พอใช้ 
= (2) 

รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่ครบถ้วน  
ทั้งในด้านเน้ือหา ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้อง 
ของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทําไฟล์ PDF 
ไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้  

ปรับปรุง
= (1) 

รูปแบบรายงานการวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีความถูกต้อง  
ไม่เหมาะสมทีจ่ะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้  
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  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา
        1.2.2 ความสมบูรณ์
               ของเน้ือหา 
               (5 คะแนน) 

ด ีมาก
= (5) 

เน้ือหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มีความสมบรูณค์รบถ้วน 
ตามหลักวิชาการ เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้

ดี
 = (3) 

เน้ือหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มคีวามสมบูรณค์รบถ้วน 
ตามหลักวิชาการ แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน 
เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้
= (1) 

เน้ือหางานวิจัย ทั้ง 5 บท มีข้อบกพร่องมาก  
ไม่เหมาะสมทีจ่ะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง
= (0) 

เน้ือหางานวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีความถูกต้อง  
ไม่เหมาะสมทีจ่ะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

    1.3 คู่มือประกอบการใช้งาน 
         ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
         เป็นภาษาไทยและ    
         ภาษาอังกฤษ 
         คู่มือฯ ภาษาไทยและ 
         ภาษาอังกฤษความชัดเจน 
         ถูกต้องของข้อมูล 
         (2 คะแนน) 

ด ีมาก
= (2) 

มีคู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษถูกต้องครบถ้วน  

ดี
 = (1.5) 

มีคู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องครบถ้วน  

พอใช้
= (1) 

มีคู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  
เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอยา่งหนึง่  

ปรับปรุง
= (0) 

ไม่มีคู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

1.4 อัปโหลดไฟล์ PDF 
     ประกอบด้วย  
     แบบ ว-สอศ-2, 
     แบบ ว-สอศ-3 และ      
     ภาคผนวก เข้าในระบบ     
     Thaiinvention.net  
     (2 คะแนน) 

ดีมาก
 = (2) 

อัปโหลดไฟล์ภายในวันและเวลาที่กําหนด  
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  
และภาคผนวก ที่อัปโหลดมีความสมบูรณ์ของเน้ือหาครบถ้วน 
และมีข้อมลูถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

ปรับปรุง
= (0) 

ไม่ได้อัปโหลดไฟล์ภายในวันและเวลาที่กําหนด ไฟล์ PDF 
ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก 
ที่อัปโหลด มีขอ้มูลไม่ถูกต้อง อัปโหลดไฟล์ไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล ์

 2. ข้อกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

2.1 ประดิษฐ ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่ 
       (10 คะแนน) 

ดีมาก
 = (10) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดคน้ขึ้นใหม่ มีประสิทธิภาพ
และต้องไม่เคยเข้าประเมินในระดับชาติมาก่อน 

ดี
 = (8) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นอย่างชัดเจน และต้องไม่เคยเข้าประเมินในระดับชาติมาก่อน

พอใช้
 = (6) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ แต่ไม่มีผล
ต่อประสิทธิภาพ และต้องไม่เคยเข้าประเมินในระดับชาติมาก่อน

ปรับปรุง
 = (2) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่บางส่วน
และต้องไม่เคยเข้าประเมินในระดับชาติมาก่อน 

 
 

/2.2 สามารถพัฒนา... 



 ข้อกําหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนฯ ประจําปีการศึกษา 2565 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม 10 

 

  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา
2.2 สามารถพัฒนาสู่ระบบ 
     อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้ 

       (10 คะแนน) 

ดีมาก
 = (10) 

สามารถพัฒนาสู่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้ 
โดยมีหลักฐานการซ้ือขาย 

ดี
 = (8) 

สามารถพัฒนาสู่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้ 
โดยผู้ซื้อให้ปรบัปรุงผลงานและมีหลักฐานข้อเสนอแนะ 
และใบสั่งซ้ือ 

พอใช้
 = (6) 

มีหลักฐานจากสถานประกอบการ หน่วยงานและชุมชน
ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือนําไปใช้งาน 

ปรับปรุง
 = (4) 

ไม่มีหลักฐานการให้คําปรึกษาจากสถานประกอบการ
หน่วยงาน และชุมชน แต่มีแนวโน้มต่อยอดสู่อุตสาหกรรม
และเชิงพาณิชย์ได้ 

 3. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15คะแนน) 
  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
   3.1 ความพร ้อมในการนําเสนอ 
        ผลงานและการสาธิตภาษาไทย 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมาก
=(1.5) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสาร 
ในการเผยแพรผ่ลงาน อย่างครบถ้วนและเหมาะสม 

ดี
 = (1) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสาร 
ในการเผยแพร่ผลงาน แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน 

พอใช้
 =(0.5) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสาร 
ในการเผยแพรผ่ลงาน แต่มีข้อบกพร่องมาก 

ปรับปรุง
=(0)

ไม่มีความพร้อมในการนําเสนอผลงาน 

3.2 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอ 
     ผลงานภาษาไทย 

       (1.5 คะแนน) 

ดีมาก
=(1.5) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาท ของผู้นําเสนอ 
เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน 

ดี
 = (1) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาท ของผู้นําเสนอ 
เหมาะสมทั้ง 2 ด้าน 

พอใช้
 =(0.5) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาท ของผู้นําเสนอ 
เหมาะสมทั้ง 1 ด้าน 

ปรับปรุง
=(0) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาท ของผู้นําเสนอ
ไม่เหมาะสม 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

/3.3 ความชัดเจน... 



 ข้อกําหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนฯ ประจําปีการศึกษา 2565 
ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม 11 

 

  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา
3.3 ความชัดเจนในการนําเสนอ  
     ผลงานภาษาไทย 
     (2 คะแนน) 

ด ีมาก
= (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง ในด้านแนวความคิด 
การประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ และ
วิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทัง้ 4 ด้าน 

ด ี
= (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง ในด้านแนวความคิด 
การประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ และ
วิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 3 ด้าน 

พอใช้
= (1) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง ในด้านแนวความคิด 
การประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ และ
วิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 2 ด้าน 

ปรับปรุง
= (0)

ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรอื ทดลองได้ 

3.4 ความพร ้อมในการนําเสนอ 
       ผลงานและการสาธ ิต 

         ภาษาอังกฤษ 
         (1.5 คะแนน) 

ดีมาก
= (1.5) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสาร 
ในการเผยแพร่ผลงาน อย่างครบถ้วนและเหมาะสม 

ดี
 = (1) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสาร 
ในการเผยแพรผ่ลงาน แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน 

พอใช้
 =(0.5) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสาร 
ในการเผยแพรผ่ลงาน แต่มีขอ้บกพร่องมาก 

ปรับปรุง
=(0)

ไม่มีความพร้อมในการนําเสนอผลงาน 

3.5 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอ 
     ผลงานภาษาอังกฤษ 

       (1.5 คะแนน) 

ดีมาก
= (1.5) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาท ของผู้นําเสนอ 
เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน

ดี
 = (1) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาท ของผู้นําเสนอ 
เหมาะสมทั้ง 2 ด้าน

พอใช้
 =(0.5) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาท ของผู้นําเสนอ 
เหมาะสมทั้ง 1 ด้าน 

ปรับปรุง
=(0) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาท ของผู้นําเสนอ
ไม่เหมาะสม
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3.6 ความชัดเจนในการนําเสนอ 
     ผลงานภาษาอังกฤษ  
     (2 คะแนน) 

 

 

ด ีมาก 
= (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง ในด้านแนวความคิด 
การประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ใช้สอยด้านประสิทธิภาพ และ
วิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้าน 

ด ี 
= (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริงในด้านแนวความคิด 
การประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ และ
วิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 3 ด้าน 

 พอใช้
 = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง ในด้านแนวความคิด 
การประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ และ
วิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 2 ด้าน 

ปรับปรุง
 = (0) 

ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได้ 

3.7 ความสามารถในการใช้สือ่    
     และเทคโนโลยีที่นําเสนอ 

       (5 คะแนน) 

ดีมาก
 = (5) 

การใช้สื่อและเทคโนโลยี มีองค์ประกอบครบถ้วน
ประกอบด้วย ด้านเน้ือหา ด้านกระบวนการทํางาน  
ด้านความคิดริเริมสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบ 

ดี
 = (3) 

การใช้สื่อและเทคโนโลยี มีองค์ประกอบ 3 ด้าน 

พอใช้
 = (1) 

การใช้สื่อและเทคโนโลยีมีองคป์ระกอบ 2 ด้าน 

ปรับปรุง
 = (0) 

ไม่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการนําเสนอ 

4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯในด้านการออกแบบ (รวม 10 คะแนน)
 จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา

4.1 เทคนิคการออกแบบ 
       และระบบการทํางาน 
       (4 คะแนน) 

ดีมาก
 = (4) 

การออกแบบและระบบการทํางานได้ถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ และระบบการทํางานไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

ดี
 = (3) 

การออกแบบและระบบการทํางานได้ถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ แต่ระบบการทํางานยุ่งยากซับซ้อน 

พอใช้
 = (2) 

การออกแบบและระบบการทํางานได้ถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการบางส่วนและระบบการทํางานยุ่งยากซับซ้อน 

ปรับปรุง
 = (1) 

การออกแบบและระบบการทํางานไม่เป็นไป 
ตามหลักวิชาการ และระบบการทํางานยุ่งยากซับซ้อน 
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 จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา
4.2 ร ูปแบบความเหมาะสม  

       (3 คะแนน) 
ดีมาก
 = (3) 

รูปร่างขนาด นํ้าหนัก เหมาะสมกับลักษณะของผลงาน
ครบทัง้ 3 ด้าน 

ดี
 = (2) 

รูปร่าง ขนาด นํ้าหนักเหมาะสมกับลักษณะของผลงาน 
เหมาะสม 2 ด้าน 

พอใช้
 = (1) 

รูปร่างขนาด นํ้าหนักเหมาะสมกับลักษณะของผลงาน 
เหมาะสม 1 ด้าน 

ปรับปรุง
 = (0)

รูปร่าง ขนาด นํ้าหนักไม่เหมาะสมกับลกัษณะของผลงาน

4.3 ความปลอดภ ัย 
       (3 คะแนน) 

ดีมาก
 = (3) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งาน และมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผูใ้ช้งาน

ดี
 = (2) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผูใ้ช้งาน แต่ต้องแก้ไขเพิม่เติม 

พอใช้
 = (1) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผูใ้ช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์

ปรับปรุง
 = (0) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่มีความปลอดภัย
ในการใช้งาน และไม่มีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผูใ้ช้งาน 

5. การใช้วัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา

5.1 วัสดุเหมาะสมกับผลงาน 
       สิ่งประดิษฐ ์

     (5 คะแนน) 

ดีมาก
 = (2)

ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัดและปลอดภัยกับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทัง้ 3 ด้าน

ดี
 = (3)

ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้าน

พอใช้
 = (1)

ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้าน

ปรับปรุง
 = (0) 

ใช้วัสดุไม่เหมาะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย 
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5.2 คุณภาพของวัสดุ 
     (5 คะแนน) 

ดีมาก
 = (5) 

คุณภาพของวัสดุที่ใช้ มคีวามคงทนแข็งแรงเหมาะสม
กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ดี
 = (3) 

คุณภาพของวัสดุที่ใช้ มีความคงทนแข็งแรงสูงเกิน 
ความจําเป็นกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 พอใช้
 = (1) 

คุณภาพของวัสดุที่ใช้ มีความคงทนแข็งแรงนอ้ยกว่าทีค่วร
จะใช้กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ปรับปรุง
 = (0) 

คุณภาพของวัสดุมีความคงทนแข็งแรงไม่เหมาะสมกับ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 30 คะแนน)
   จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
    6.1 ประมาณการรายรับรายจ่าย 
         จากการขาย 
       (10 คะแนน) 

ดีมาก
 = (10) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมลูและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อการใช้งานได้จริง และมีหลักฐานการนําไปใช้งานกับ
บุคคล หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน ที่นําไปทดลอง
ใช้ ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง ที่นําไปทดสอบ/ทดลองใช/้
ตรวจสอบมาตรฐาน 3 หนว่ยงาน มีแบบรบัรองการนํา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง 

 ดี
 = (8) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมลูและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ 
ต่อการใช้งานได้จริง และมีหลักฐานการนําไปใช้งานกับ
บุคคล หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน ทีน่าํไปทดลองใช้ 
ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง ที่นําไปทดสอบ/ทดลองใช้/ตรวจสอบ
มาตรฐาน 2 หน่วยงาน มีแบบรับรองการนําผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง 

พอใช้
 = (6) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมลูและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ 
ต่อการใช้งานได้จริง และมีหลักฐานการนําไปใช้งานกับ
บุคคลหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน ที่นาํไปทดลองใช้ 
ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง ที่นําไปทดสอบ/ทดลองใช้/ตรวจสอบ
มาตรฐาน 1 หน่วยงาน มแีบบรับรองการนําผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง 

ปรับปรุง
 = (4) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมลูและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อการใช้งานได้จริง และมีหลักฐานการนําไปใช้งานกับ 
บุคคล หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน ที่นําไปทดลองใช้
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