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ประเภทที ่5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะชน 

1. ค ำจ ำกัดควำม 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่ได้จัดท ำขึ้นโดยได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกองค์กร 

สถำนประกอบกำร ชุมชน หรือหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ในกำรจัดท ำขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหำ 
อ ำนวยควำมสะดวกหรือยกระดับควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชน ด้ำนคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตำมบริบทเชิงพื้นที่ ของแต่ละภูมิภำค  

2. เจตนำรมณ ์
เพือ่ให้สถำนประกอบกำร องค์กร ชุมชน หรือหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนรว่ม

ในกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนนักศึกษำ ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้ำงสรรค์ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถ
น ำไปใช้งำนได้จริง ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ยกระดับควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้สำมำรถต่อยอด 
ในเชิงพำณิชย์และเชิงอุตสำหกรรม 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ  

(ฉบับปรับปรุง) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
นโยบำยรัฐบำล นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

3.2 เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรอำชีวศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ด้ำนอำชีวศึกษำ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 

3.3 เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร ชุมชน องค์กร
หรือหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุน บริหำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ ทั้งในด้ำนงบประมำณและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ในศตวรรษที่ 21 

3.4 เพื่อสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริงในกำรแก้ปัญหำ อ ำนวยควำมสะดวก หรือยกระดับ 
ควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชน สังคม ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน และตำมบริบทเชิงพื้นที่  

3.5 เพื่อสนับสนุนกำรน ำไปยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้  
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4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
4.1 เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สถำนประกอบกำร องค์กร ชุมชน หรือหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐ 

และภำคเอกชน ให้กำรสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนงบประมำณ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ในกำรจัดท ำ 
4.2 เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนำปรับปรุงให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน มีควำม

ปลอดภัย เป็นมิตรกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4.3 เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริงในกำรแก้ปัญหำ อ ำนวยควำมสะดวก 

หรือยกระดับควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชน สังคม ตรงตำมวัตถุประสงค์และควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ ของแต่ละภูมิภำค 

4.4 เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนร่วมกับกำรท ำงำนสำมำรถ
สำธิตหรือทดลองกำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐำนแสดงกำรสำธิต หรือทดลองกำรใช้งำน 
ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 

4.5 เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถน ำโปรแกรมประยุกต์ (Application) เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่ง 
ในกำรท ำงำนหรือไม่ก็ได ้

4.6 เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ของนักเรียนนักศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ และระบบทวิภำคี ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ทั้งภำครัฐบำลและภำคเอกชน  

4.7 กรณีที่เป็นกำรน ำสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ ที่มีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด  ต้องแสดงให้เห็นว่ำได้มี 
กำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรของผู้อื่น 

4.8 ให้จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประกวด จ ำนวน 2 เล่ม ในแต่ละเล่มประกอบด้วยเอกสำรตำมข้อ 
4.8.1 ถึง 4.8.8 และจัดเรียงเอกสำรตำมล ำดับ ดังนี ้

4.8.1 แบบน ำเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) 
4.8.2 แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (ไม่เกิน 20 หน้ำ) 
4.8.3 คู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
4.8.4 แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้จริง 
4.8.5 หลักฐำนกำรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ จำกสถำนประกอบกำร องค์กร ชุมชน หรือ

หน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
4.8.6 แบบแสดงคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net จ ำนวน 

3 แผ่น (รวมอยู่ในเล่ม เล่มละ 1 แผ่น และแยกส่งเจ้ำหน้ำที่รับลงทะเบียน จ ำนวน 1แผ่น) 
4.8.7 หลักฐำนกำรซื้อขำย หรือกำรจ้ำงผลิต หรือกำรส่งมอบผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้กับชุมชน 

องค์กร สถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
4.8.8 รูปภำพประกอบ (จ ำนวน 1 แผ่น ไม่เกิน 2 รูป) 

4.9 จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำไม่เกิน 10 คน และจ ำนวนครูที่ปรึกษำไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ผลงำน 
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5. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
5.1 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไป 

ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที ่5 ทุกประกำร จึงจะเข้ำร่วมกำรประเมินได ้
5.2 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประเมินทุกผลงำนจะต้องลงทะเบียนในฐำนข้อมูลออนไลน์  

http://thaiinvention.net  

5.3 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เคยผ่ำนกำรประกวดประเภทต่ำง ๆ ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดหรือในระดับ
ภำคมำแล้ว และยังไม่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุง ห้ำมน ำมำเข้ำร่วมกำรประเมินซ้ ำ 

5.4 กำรเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับอำชีวศึกษำ
จังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประเมิน ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน กำรประเมินในระดับภำคและระดับชำติ 
ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

5.5 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประเมิน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำ มีกำรลอกเลียนแบบ
หรือส่งประเมินมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำรับกำรประเมิน 

5.6 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำดแล้วน ำมำปรับปรุง หรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อย 
เพื่อส่งเข้ำร่วมกำรประเมิน จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 

5.7 กรณีที่ เป็นกำรน ำสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องแสดงให้เห็นว่ำได้มี  
กำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรของผู้อื่น 

5.8 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประเมินและได้รับรำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบภำยหลัง
ว่ำมีกำรลอกเลียนผลงำน หรือส่งเข้ำประเมินมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัลและเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไป
ขึ้นมำแทน และกรณีเกิดปัญหำกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด 

5.9 ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องน ำเสนอขั้นตอนกำรท ำงำนของสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบวิดีโอ  มีควำมยำว 
ไม่เกิน 10 นำที โดยอัปโหลดวิดีโอขึ้น Google Drive พร้อมส่ง Link Url ก่อนเข้ำรับกำรประเมินและน ำเสนอ
แบบออนไลน์ พร้อมตอบค ำถำมของคณะกรรมกำร ในเวลำไม่เกิน 10 นำที หรือตำมกำรวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำร 

6. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐข์องคนรุ่นใหม ่
ให้จัดส่งเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัยในวันลงทะเบียน

ตำมก ำหนดเวลำ ที่คณะกรรมกำรก ำหนด จ ำนวน 2 เล่ม ภำยในเล่มประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบน ำเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ฯ (แบบ ว-สอศ-2) 
ส่วนที่ 2 แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (ไม่เกิน 20 หน้ำ) 
ส่วนที่ 3 ภำคผนวก ประกอบด้วย 

3.1 คู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
3.2 แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้จริง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
/3.3 หลักฐำน...  

รา่ง



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะชน (4) 

 

 
 

3.3 หลักฐำนกำรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ จำกสถำนประกอบกำร องค์กร ชุมชน 
หรือหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

3.4 แบบแสดงคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 
3.5 หลักฐำนกำรซื้อขำย หรือกำรจ้ำงผลิต หรือกำรส่งมอบผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้กับ 

สถำนประกอบกำร องค์กร ชุมชน หรือหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
3.6 รูปภำพประกอบ (จ ำนวน 1 แผ่น ไม่เกิน 2 รูป) 

ส่วนที่ 4  
1) อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก 

เข้ำในระบบ Thaiinvention.net  
2) วิดีโอสำธิตกำรท ำงำนของสิ่งประดิษฐ์ฯ ควำมยำวไม่เกิน 10 นำที โดยอัปโหลดวิดีโอ 

ขึ้น Google Drive พร้อมส่ง Link Url 

7. กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิง่ประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม ่
รูปแบบตัวอักษร (Font) TH SarabunPSK  
ขนำดตัวอักษร แบบปกติขนำด 16 point และหัวข้อขนำด 18 point 

8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที ่5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะชน 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิง่ประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน) 
1.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) (2 คะแนน) 

 ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  2 1.5 1 0 
1.2 แบบรำยงำนกำรวิจัย (ตำมแบบ ว-สอศ-3) (8 คะแนน) 
     1.2.1 รูปแบบกำรวิจัยที่ถูกต้อง (3 คะแนน)  3 2 1 0 
     1.2.2 ควำมสมบูรณข์องเนื้อหำ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
1.3 คู่มือประกอบกำรใช้งำน ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  (2 คะแนน) 
     ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  2 1.5 1 0 
1.4 แบบคุณลกัษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (1 คะแนน) 
     ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  1 0.5 0 0 
1.5 อัปโปลดไฟล์ PDF ประกอบด้วยแบบ ว-สอศ-2 ,แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวกเข้ำในระบบออนไลน์ 

   http://thaiinvention.net (2 คะแนน) 
     ควำมครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมูล  2 0 0 0 

 
 
 

 
/2. ข้อก ำหนด...  

รา่ง



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะชน (5) 

 

 
 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

2. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
 2.1 ประดิษฐ์ หรือพัฒนำขึ้นใหม ่(10 คะแนน)  10 8 6 4 
 2.2 สำมำรถท ำงำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
 2.3 สำมำรถพัฒนำสู่เชิงพำณิชย ์หรืออุตสำหกรรมได้ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

3. กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
 3.1 กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
 3.2 บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
 3.3 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
 3.4 กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำอังกฤษ (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
 3.5 บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำอังกฤษ (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
 3.6 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำอังกฤษ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
 3.7 ควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อและเทคโนโลยี (5 คะแนน) 5 4 3 2 

4. ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐฯ์ ในด้ำนกำรออกแบบ (รวม 20 คะแนน) 
 4.1 รูปแบบ เทคนิคกำรออกแบบ และระบบกำรท ำงำน (8 คะแนน) 8 6 4 2 
 4.2 คุณภำพ ควำมเหมำะสมของวัสดุ และควำมปลอดภัย (8 คะแนน) 8 6 4 2 
 4.3 ผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (4 คะแนน) 4 3 2 1 

5. คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 30 คะแนน) 
 5.1 ประโยชน์กำรใชง้ำน (10 คะแนน) 10 8 6 4 
 5.2 งบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุน (10 คะแนน) 10 8 6 4 
 5.3 ประสิทธิภำพ (5 คะแนน) 5 3 2 1 
 5.4 ประสิทธิผลต่อกำรลงทนุ (5 คะแนน) 5 3 2 1 

รวม 100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/9. ข้อพิจำรณำ...  
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ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะชน (6) 

 

 
 

9. ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ฯ ประเภทที่ 5 สิ่งประดษิฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะชน 
1. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิง่ประดิษฐ์ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
1.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัย

สิ่งประดิษฐ์ฯ ควำมชัดเจน
ถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  
(ตำมแบบ ว-สอศ-2)  
(2 คะแนน) 

ดีมำก=(2) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ  
มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งในด้ำนเนื้อหำ 
ภำพประกอบ มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ 
ในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม เหมำะสมที่
จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี=(1.5) 

มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งในด้ำนเนื้อหำ 
ภำพประกอบ แต่ไม่มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ
ในกำรพิมพ ์กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม เหมำะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช=้(1) 
ไม่ครบถ้วน ทัง้ในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ  
ไม่มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ ไม่เหมำะสม 
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง=(0) 
แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่ถูกตอ้งตำม 
ที่ก ำหนด 

1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย  
      (ตำมแบบ ว-สอศ-3)   
      (8 คะแนน) 
 
      1.2.1 รูปแบบกำรวิจัย 
              ที่ถูกต้อง  
              (3 คะแนน) 

ดีมำก= (3) 

รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท  
มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ 
ภำพประกอบ มีควำมประณีตถูกต้อง ของรูปแบบ 
ในกำรพิมพ์ กำรจดัท ำปกกำรจัดท ำรูปเล่ม เหมำะสม
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี=(2) 

มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ 
ภำพประกอบ แต่ไม่มีควำมประณีตถูกต้อง  
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำรูปเล่ม เหมำะสม 
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช=้(1) 
ไม่ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ  
ไม่มีควำมประณีตถูกต้อง ของรูปแบบในกำรพิมพ์  
ไม่เหมำะสมทีจ่ะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง=(0) 
ไม่มีควำมถูกตอ้ง ของรูปแบบในกำรพิมพ์  
ไม่เหมำะสมทีจ่ะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

 
 

/1.2.2 ควำมสมบรูณ์... 
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ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะชน (7) 

 

 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
      1.2.2 ควำมสมบูรณ ์
              ของเนื้อหำ 
              (5 คะแนน) 

ดีมำก=(5) 
เนื้อหำงำนวิจยัทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณค์รบถ้วน  
ตำมหลักวิชำกำร เหมำะสมทีจ่ะเก็บไว้เป็น
เอกสำรอ้ำงอิงได ้

ดี=(4) 
มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน ตำมหลักวิชำกำร  
แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน เหมำะสมที่จะเกบ็ไว้เป็น
เอกสำรอ้ำงอิงได ้

พอใช=้(3) 
มีข้อบกพร่องมำก และไม่เหมำะสม ที่จะเกบ็ไว้เป็น
เอกสำรอ้ำงอิงได ้

ปรับปรุง=(2) 
ไม่มีควำมถูกตอ้ง และไม่เหมำะสม ที่จะเกบ็ไว้เป็น
เอกสำรอ้ำงอิงได ้

1.3 คู่มือประกอบกำรใช้งำน 
ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
(2 คะแนน) 

ดีมำก=(2) 

มีรำยละเอียดด้ำนคณุลักษณะ กำรติดตั้ง กำรใช้งำน  
ข้อควรระวัง กำรบ ำรงุรักษำ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่
สำมำรถติดต่อได ้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

ดี=(1.5) 
ถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

พอใช=้(1) 
ถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดค่อนข้ำงมำก ทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ 

ปรับปรุง=(0) 
ไม่มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้ง กำรใช้งำน  
ข้อควรระวัง กำรบ ำรุงรักษำ และที่อยู่ของผูผ้ลิต 

1.4 แบบคุณลักษณะ 
     ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์  
     (1 คะแนน) 

ดีมำก=(1) 
ข้อมูลและรำยละเอียด มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ตำมแบบคุณลกัษณะฯ เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น
เอกสำรอ้ำงอิงได ้

ดี=(0.5) 
มีควำมสมบูรณ ์ตำมแบบคณุลักษณะฯ  
แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน เหมำะสมที่จะเกบ็ไว้ 
เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช=้(0) 
ไม่มีควำมสมบรูณ ์มีข้อบกพรอ่งมำก ไม่เหมำะสม  
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง=(0) 
- ไม่มีควำมถูกตอ้ง และไม่เหมำะสม ที่จะเกบ็ไว้ 
- เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

 
 
 
 

/1.5 อัปโหลด... 
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ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะชน (8) 

 

 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
1.5 อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย 

แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก เข้ำในระบบ 
http://thaiinvention.net 
(2 คะแนน) 

ดีมำก=(2) 
อัปโหลดไฟล ์PDF ประกอบด้วย แบบ ว -สอศ- 2 ,
แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก ที่อัปโหลดครบถ้วน 
และมีข้อมูลถูกต้อง 

ปรับปรุง=(0) 
มีข้อมูลไม่ถูกต้อง อัปโหลดไฟลไ์ม่ครบถ้วน หรือไม่ได้
อัปโหลดไฟล ์ 

2. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
2.1 ประดิษฐ์หรือพัฒนำ 
      ขึ้นใหม่  

 (10 คะแนน) 

ดีมำก=(10) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม ่มีควำมทันสมัย  
และมีประสทิธิภำพ 

ดี=(8) 
ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่ และมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
อย่ำงชัดเจน 

พอใช=้(6) 
ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่ แตม่ีผลต่อกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพน้อย 

ปรับปรุง=(4) ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่มีกำรพัฒนำ 
2.2 สำมำรถท ำงำนได้ 
     ตรงตำมวัตถุประสงค์ 

 (5 คะแนน) 

ดีมำก=(5) ท ำงำนได้ครบถ้วน ตรงตำมวัตถุประสงค์ 

ดี=(4) 
ท ำงำนได้ครบถ้วนตรงตำมวัตถุประสงค์  
แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช=้(3) 
ท ำงำนได้ครบถ้วน ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง=(2) ท ำงำนไดแ้ต่ไม่ครบถ้วนตรงตำมวัตถุประสงค ์
2.3 สำมำรถพัฒนำ 
     สู่เชิงพำณิชย์หรือ  
     อุตสำหกรรมได ้ 

 (5 คะแนน) 

ดีมำก=(5) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ สำมำรถพัฒนำกระบวน 
กำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์ หรืออุตสำหกรรมได ้

ดี=(4) 
สำมำรถพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์  
หรืออุตสำหกรรมได้ โดยต้องมีกำรพัฒนำบำงส่วน 

พอใช=้(3) 
มีแนวโน้มที่จะน ำไปพัฒนำต่อยอด และพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์ หรืออุตสำหกรรมได้  
โดยต้องมีกำรพัฒนำหลำยส่วน 

ปรับปรุง=(2) 
- ไม่สำมำรถพัฒนำผลงำน หรอื กระบวนกำรผลิต 

- สู่เชิงพำณิชย ์หรืออุตสำหกรรมได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. กำรน ำเสนอ...  
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ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะชน (9) 

 

 
 

- 3. กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
3.1 กำรน ำเสนอผลงำนและกำร

สำธิตภำษำไทย  
(1.5 คะแนน) 

ดีมำก=(1.5) 

มีกำรเตรียมกำรในดำ้นกำรน ำเสนอผลงำน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน อย่ำงครบถ้วน
และเหมำะสม 

ดี=(1) 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิตทดลอง 
และเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่อง
บำงส่วน 

พอใช=้(0.5) 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิตทดลอง 
และเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มขี้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง=(0) ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 

3.2 บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอ     
     ผลงำนภำษำไทย  

 (1.5 คะแนน) 
 

ดีมำก=(1.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสมทั้ง  4 ด้ำน 

ดี=(1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม  3 ด้ำน 

พอใช=้(0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม  2 ด้ำน 

ปรับปรุง=(0) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ ไม่เหมำะสม 

3.3 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ
ผลงำนภำษำไทย  

     (2 คะแนน) ดีมำก=(2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลอง ผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริง 
ในด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ 
ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ และวิธีกำรท ำงำน 
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถกูต้องทั้ง 4 ด้ำน 

ดี=(1.5) 
อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลอง ผลงำนฯ  
ได้ถูกต้องทั้ง  3 ด้ำน 

พอใช=้(1) 
อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลอง ผลงำนฯ  
ได้ถูกต้องทั้ง  2 ด้ำน 

ปรับปรุง=(0) ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 
 
 
 
 
 
 

/3.4 กำรน ำเสนอ... 
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ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะชน (10) 

 

 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
3.4 กำรน ำเสนอผลงำนและกำร

สำธิตภำษำอังกฤษ  
(1.5 คะแนน) 

ดีมำก=(1.5) 

มีกำรเตรียมกำรในดำ้นกำรน ำเสนอผลงำน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน  
อย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม 

ดี=(1) 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง 
และเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน  
แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช=้(0.5) 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง 
และเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง=(0) - ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 

3.5 บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอ  
     ผลงำนภำษำอังกฤษ  

 (1.5 คะแนน) 

ดีมำก=(1.5) 
- ใช้ภำษำได้ดี หยุดเว้นวรรคได้เป็นธรรมชำติ  
- ออกเสียงผดิเล็กน้อย สำมำรถท ำให้ผู้ชมเกดิควำม

สนใจในเนื้อหำได้ดี 

ดี=(1) 
ออกเสียงได้ชัดเจน ถูกต้อง ผิดเป็นครั้งครำว  
สำมำรถท ำใหผู้้ชมเกิดควำมสนใจในเนื้อหำได ้

พอใช=้(0.5) 
ออกเสียงผิดแต่ยังเข้ำใจได้ มีกำรเตรียมตัวมำดี 
โดยรวมแล้วสำมำรถท ำให้ผู้ชมเกิดควำมสนใจ 
ในเนื้อหำได้ 

ปรับปรุง=(0) ไม่สำมำรถท ำให้ผู้ชมเกิดควำมสนใจในเนื้อหำได้ 

3.6 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ  
      ผลงำนภำษำอังกฤษ  

 (2 คะแนน) 
 

ดีมำก=(2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลอง  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ  
และเห็นจริงในด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์  
ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ และวิธีกำร
ท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน 

ดี=(1.5) 
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลอง  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง  3 ด้ำน 

พอใช=้(1) 
อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลอง  
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง  2 ด้ำน 

ปรับปรุง=(0) ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 
 
 
 
 
 
 

/3.7 ควำมสำมำรถ... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
3.7 ควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อ 
     และเทคโนโลยี  

(5 คะแนน)  
 

ดีมำก=(5) 
สำมำรถใช้สือ่และเทคโนโลยีในกำรน ำเสนอผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้อย่ำงหลำกหลำย ทนัสมัย น่ำสนใจ 
ครอบคลุมเนื้อหำ ครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมเวลำที่ก ำหนด 

ดี=(4) 
สำมำรถใช้สื่อและเทคโนโลยใีนกำรน ำเสนอผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้อย่ำงหลำกหลำย ทันสมัย น่ำสนใจ  
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ ์

พอใช=้(3) 
สำมำรถใช้สื่อและเทคโนโลยใีนกำรน ำเสนอผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้อย่ำงหลำกหลำย 

ปรับปรุง=(2) 
สำมำรถใช้สื่อและเทคโนโลยใีนกำรน ำเสนอผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ 

4. ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐฯ์ ในด้ำนกำรออกแบบ (รวม 20 คะแนน) 
4.1 รูปแบบ เทคนิค 

กำรออกแบบ และระบบ 
กำรท ำงำน (8 คะแนน) 

ดีมำก=(8) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน ได้ถูกต้องตำม
หลักวิชำกำร และระบบกำรท ำงำนไม่ยุง่ยำกซับซ้อน 

ดี=(6) ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร แตร่ะบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

พอใช=้(4) 
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรบำงส่วน และระบบกำร
ท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

ปรับปรุง=(2) 
ไม่เป็นไปตำมหลักวิชำกำร และระบบกำรท ำงำน
ยุ่งยำกซับซ้อน 

4.2 คุณภำพ ควำมเหมำะสม 
     ของวัสดุ และควำมปลอดภัย   
     (8 คะแนน) 
 

ดีมำก=(8) 

รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับ ลักษณะของ
ผลงำน ครบทัง้ 3 ด้ำน มีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน
และมีระบบป้องกันอันตรำย ต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
และผู้ใช้งำน 

ดี=(6) 

เหมำะสมกับ ลักษณะของผลงำน เหมำะสม 2 ด้ำน 
มีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนและ มรีะบบป้องกัน
อันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน แต่ต้อง
แก้ไขเพิ่มเติม 

พอใช=้(4) 

เหมำะสมกับลกัษณะของผลงำน เหมำะสม 1 ด้ำน  
มีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกัน
อันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งแต่ไม่สมบูรณ ์

ปรับปรุง=(2) 
ไม่เหมำะสม กบัลักษณะของผลงำน ไม่มีควำม
ปลอดภัยและไม่มีระบบป้องกันอันตรำย ต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผูใ้ช้งำนในกำรใช้งำน 

/4.3 ผลกระทบ... 

รา่ง



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะชน (12) 

 

 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
4.3 ผลกระทบต่อธรรมชำติ 

 และสิ่งแวดล้อม  
     (4 คะแนน) 

ดีมำก=(4) ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
ดี=(3) มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม น้อย 

พอใช=้(2) มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ปำนกลำง 

ปรับปรุง=(1) มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม มำก 
5. คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 30 คะแนน) 
5.1 ประโยชน์กำรใช้งำน  

 (10 คะแนน) ดีมำก=(10) 
ผลงำน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดง
ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ต่อกำรใช้งำน มีแบบรับรองฯ 
จำกหน่วยงำน และน ำไปใช้จริง 4 แห่งขึ้นไป 

ดี=(8) 
มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ 
ต่อกำรใช้งำน มีแบบรับรองฯ จำกหน่วยงำน  
และน ำไปใช้จรงิ 3 แห่ง 

พอใช=้(6) 
มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ 
ต่อกำรใช้งำน มีแบบรับรองฯ จำกหน่วยงำน  
และน ำไปใช้จรงิ 2 แห่ง 

ปรับปรุง=(4) 
มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ 
ต่อกำรใช้งำน มีแบบรับรองฯ จำกหน่วยงำน  
และน ำไปใช้จรงิ 1 แห่ง 

5.2 งบประมำณที่ได้รับ 
    กำรสนับสนุน จำกสถำน

ประกอบกำร องค์กร ชุมชน
หน่วยงำนภำยนอกทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชน  
(10 คะแนน) 

ดีมำก=(10) 

เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณ จำกสถำนประกอบกำร ชุมชน 
หน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
ร้อยละ 100 

ดี=(8) 
หน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  
มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนงบประมำณ  
ร้อยละ 80 – 99  

พอใช=้(6) 
หน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  
มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนงบประมำณ  
ร้อยละ 60 – 79  

ปรับปรุง=(4) 
หน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  
มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนงบประมำณ  
ร้อยละ 40 – 59 ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ไม่ผ่ำนเกณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

/5.3 ประสทิธิภำพ... 
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ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะชน (13) 

 

 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
5.3 ประสิทธิภำพ  
     (5 คะแนน) ดีมำก=(5) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง  
และ มีประสิทธิภำพครบตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี=(3) 
ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพครบ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช=้(2) 
ท ำงำนได้ไม่ครบตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะ
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และมีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง=(1) 
ท ำงำนไม่ได ้ตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะ 
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

5.4 ประสิทธิผลต่อกำรลงทุน  
(5 คะแนน) 

ดีมำก=(5) 
เป็นผลงำนส ่ิงประด ิษฐ ์ฯ  ที่สำมำรถก ่อให ้เก ิดผลงำน 
ท ่ีค ุ้มค ่ำต ่อกำรลงท ุนในระดับสูง 

ดี=(3) 
เป็นผลงำนส ่ิงประด ิษฐ ์ฯ  ที่สำมำรถก ่อให ้เก ิดผลงำน 
ท ่ีค ุ้มค ่ำต ่อกำรลงท ุนในระดับปำนกลำง 

พอใช้ (2) 
เป็นผลงำนส ่ิงประด ิษฐ ์ฯ  ที่สำมำรถก ่อให ้เก ิด 
ผลงำนท ่ีค ุ้มค ่ำต ่อกำรลงท ุนในระดับน้อย 

ปรับปรุง(1) ไม่สำมำรถก ่อให ้เก ิดผลงำนท ่ีค ุ้มค ่ำต ่อกำรลงท ุน 

หมำยเหตุ  หำกคะแนนรวมของผลงำนมีคะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนด้ำนคุณค่ำ ว่ำมีผล
คะแนนต่ำงกันหรือไม่ โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดให้คะแนนที่มำกไปหำน้อย 

10. แนวทำงกำรปฏิบัติ ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรด ำเนินโครงกำรประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
“นวัตกรรมอำชีวศึกษำเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจน” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  

 
 

 
 
 

(นำยกิตติพงค์  อุตตมะเวทิน) 
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