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ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
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ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน (เน้นเรื่องโซล่ำเซลล์) 
 

1.  ค ำจ ำกัดควำม  
 เป็นเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ ใช้ ในกำรผลิต หรือใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัด 
ที่บ่งบอกว่ำสำมำรถใช้ประโยชน์ได้จริงอย่ำงเป็นรูปธรรม (เน้นเรื่องโซล่ำเซลล์) แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนตำมหลัก 
ของงำนวิจัยสำมำรถพัฒนำไปสู่อุตสำหกรรมและเชิงพำณิชย์ และเป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน 
 

2.  เจตนำรมณ์  
 เพ่ือให้นักประดิษฐ์สร้ำงเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรผลิต หรือใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประหยัด และเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีควำมปลอดภัย คุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ มีควำมทันสมัยเพ่ิมมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนำประเทศ  

 

3.  ว ัตถ ุประสงค์  
 3.1  เพ่ือสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนอำชีวศึกษำของชำติ 
 3.2  เพ่ือสนองนโยบำยพลังงำน 4.0 และยุทธศำสตร์กระทรวงพลังงำนในกำรพัฒนำด้ำนพลังงำนที่ยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3.3  เพ่ือสร้ำงเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ผลิต หรือใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัด 
 3.4  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ ทักษะ และเจตคติ ในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรอนุรักษ์พลังงำน 
 3.5  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
 3.6  เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่ อุตสำหกรรม เชิงพำณิชย์ หรือน ำไปใช้ในชุมชน สถำนศึกษำหรือ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม  
 3.7  เพ่ือเป็นกำรยกย่องและแสดงควำมชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน  

 

4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
 4.1  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ใช้ในกำรอนุรักษ์พลังงำน 
 4.2  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือพัฒนำ ปรับปรุง ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนมีควำมปลอดภัย 
เป็นมิตรกับธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
 4.3  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้งำนได้จริง เกิดประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์และมีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน
 4.4  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีขนำด น้ ำหนัก และวัสดุเหมำะสมกับกำรใช้งำน 
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 4.5  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำมำรถสำธิตหรือทดลองใช้
งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค ์หรือมีหลักฐำนแสดงกำรสำธิต หรือทดลองใช้งำนให้เห็นได้อย่ำงเด่นชัด   
 4.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่  3 จำกสถำนศึกษำเดียวกัน ต้องไม่ซ้ ำ 
กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ประเภทอื่น ๆ อำทิ เช่น ชื่อ รูปร่ำง คุณลักษณะ และกระบวนกำรท ำงำน ฯลฯ 
 4.7  มีแบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว -สอศ-2) แบบรำยงำน กำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) 
คู่มือประกอบกำรใช้งำนฯ แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง 
จ ำนวน 2 เล่ม เอกสำรจะต้องอยู่ภำยในเล่มเดียวกัน กรณีไม่อยู่ภำยในเล่มเดียวกันคณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำ 
ตรวจให้คะแนนจะมีผลคะแนนเป็นศูนย์ 
 4.8  แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้ำร่วมกำรประกวด พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 
จ ำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน จ ำนวน 1 แผ่น) 
 4.9  เป็นนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำ
ระบบทวิภำคี ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 10 คน 
และท่ีปรึกษำจ ำนวนไม่เกิน 5 คน 

 

5.  หล ักเกณฑ ์กำรพ ิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
 5.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไปของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 3 ทุกประกำร จึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้ 
 5.2  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงำน ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 
หำกไม่ลงทะเบียนและติดตั้งตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมกำรประกวด แต่อนุญำตให้จัดแสดงผลงำนได้ 
 5.3  ผลงำนสิ่ งประดิ ษฐ์ ฯ  ที่ ส่ งเข้ ำประกวดต้ องมี กำรลงทะเบี ยนผลงำนในฐำนข้ อมู ลออนไลน์  
(Thaiinvention.net) ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด ได้รับงบประมำณ และกำรรับรองผลกำร
ประกวด โดยให้น ำส่งเอกสำรแบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ที่พิมพ์ออกจำกระบบในวันที่รำยงำนตัว
กับคณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 

 5.4  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ใน
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนประกวดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ส่วนกำรประกวดในระดับภำคและ
ระดับชำติไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภท ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบหรือ 
ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 5.6  ผลงำนสิ่ งประดิ ษฐ์ ฯ ที่ ส่ งประกวดและได้ รับรำงวั ล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลั งว่ ำ 
มีกำรลอกเลียนผลงำน หรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัล และเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน 
 5.7  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำด แล้วน ำมำปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อย เพ่ือส่ง
เข้ำประกวด จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 
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5.8  กรณีที่เป็นกำรน ำสินค้ำ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำ 
ได้มีกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตร หรือ 
สิทธิบัตรของผู้อื่น 

5.9  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีกำรน ำหลักเศรษฐศำสตร์ (ต้นทุนพลังงำนต่อหน่วยผลิต) เป็นฐำนในกำรเปรียบเทียบ
ประสิทธิภำพพลังงำนที่เพ่ิมขึ้นของเครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์  
 5.10  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เคยเข้ำร่วมกำรประกวดระดับชำติมำก่อน ไม่อนุญำตให้น ำผลงำนเข้ำประกวด
อีก หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 5.11  กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด 

 

6.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย  
 ให้จัดส่ งเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัยในวันลงทะเบียน 
ตำมก ำหนดเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด จ ำนวน 2 เล่ม ภำยในเล่ม ประกอบด้วย 4 ส่วน  ดังนี้ 
 ส ่วนท ี่ 1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยส ิ่งประด ิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2)  
 ส่วนที่ 2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทที่ 1 - บทที่ 5 (ไม่เกิน 20 หน้ำ) โดยไม่รวมปก บทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกำศ สำรบัญ บรรณำนุกรม และภำคผนวก (หำกเกินจ ำนวน 20 หน้ำ คณะกรรมกำรจะไม่รับพิจำรณำ) 
 ส่วนที่ 3  ภำคผนวก ประกอบด้วย 
    ภำคผนวก ก 

  ภำคผนวกของรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) 
    ภำคผนวก ข  
   3.1  คู่มือประกอบกำรใช้งำนเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
   3.2  แบบรับรองกำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง 
   3.3  แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้ำร่วมกำรประกวด  พิมพ์ออกจำกระบบ 
Thaiinvention.net จ ำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน จ ำนวน 1 แผ่น) 
 ส่วนที่  4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ
Thaiinvention.net  
 

7.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
  7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 
  7.2  ขนำดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนำด 16 point และห ัวข ้อขนำด 18 point 
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ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน  (4) 

 

8.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 

 
 

/9.  ข้อพิจำรณำ... 
  

จุดให้คะแนนผลงำนสิง่ประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐฯ์ และคูม่ือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 
     1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจยัสิ่งประดษิฐ์ฯ  (แบบ ว-สอศ-2)  (2  คะแนน) 
           ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด 2 1.5 1 0 
     1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย  (แบบ ว-สอศ-3)  (9 คะแนน) 
           1.2.1  รูปแบบกำรวิจัยที่ถูกต้อง  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
           1.2.2  ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ  (5 คะแนน) 5 3 1 0 
     1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  (2 คะแนน) 
           คู่มือฯ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ควำมชัดเจนถูกต้อง ของข้อมูล  2 1.5 1 0 
     1.4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ Thaiinvention.net      
           (2 คะแนน) 
           ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, 
           แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก 

2 - - 0 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 25 คะแนน) 
     2.1  ประดิษฐ์หรือพัฒนำขึ้นใหม่  (15 คะแนน) 15 10 5 0 
     2.2  สำมำรถพัฒนำสู่อุตสำหกรรมและเชิงพำณิชย์ได้ (10 คะแนน) 10 8 6 4 
3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐฯ์  (รวม 10 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 
4.  ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดษิฐฯ์ ในด้ำนกำรออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 
     4.1  เทคนิคกำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
     4.2  รูปแบบควำมเหมำะสม  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
     4.3  ควำมปลอดภัย  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5.  กำรเลือกใช้วัสดุในกำรผลติผลงำนสิ่งประดษิฐฯ์  (รวม 10 คะแนน) 
     5.1  วัสดุเหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์  (5  คะแนน) 5 3 1 0 
     5.2  คุณภำพของวัสดุ  (5  คะแนน) 5 3 1 0 
6.  คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดษิฐ์ฯ  (รวม 30 คะแนน) 
     6.1  ประโยชน์กำรใช้งำน  (10 คะแนน) 10 8 6 4 
     6.2  ประสิทธิภำพ  (10 คะแนน) 10 8 6 4 
     6.3  ประสิทธิผล  (10 คะแนน) 10 8 6 4 

รวม 100 คะแนน 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน  (5) 

 

9. ข ้อพ ิจำรณำกำรให ้คะแนนผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ ประเภทท ี่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 
 

 
/1.2.2  ควำมสมบูรณ์... 

 
 
 

1. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

1.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ 
(แบบ ว-สอศ-2) ควำมชัดเจน
ถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด 
(2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (1.5) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ แต่ไม่มีควำมประณีต
ถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่ม เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ ท้ัง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วน ทั้งในด้ำนเนื้อหำ 
ภำพประกอบไม่มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ 
ในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่มไม่เหมำะสม 
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) ไม่น ำส่งแบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 26 ข้อ 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย    
      (แบบ ว-สอศ-3)   
      (9 คะแนน) 

 
1.2.1 ร ูปแบบกำรว ิจ ัยที่ถ ูกต้อง 

                    (4 คะแนน) 

ด ีมำก = (4) 

รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ มีควำมประณีตถูกต้อง 
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็เอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (3) 

รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ แต่ไม่มีควำมประณีต
ถูกต้องของรูปแบบ ในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่มเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (2) 

รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่ครบถ้วนทั้งในด้ำน
เนื้อหำ ภำพประกอบ ไม่มีควำมประณีตถูกต้องของ
รูปแบบในกำรพิมพ์  กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (1) 
รูปแบบรำยงำนกำรวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีควำมถูกต้อง 
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน  (6) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.  ข้อก ำหนด... 
  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
     1.2.2  ควำมสมบรูณ์ของเนื้อหำ 
              (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 
- เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนตำม

หลักวิชำกำรเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้  

ดี = (3) 
- เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนตำม

หลักวิชำกำร แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วนเหมำะสม 
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช้ = (1) 
เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บทมีข้อบกพร่องมำกไม่เหมำะสม 
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
เนื้อหำงำนวิจัย ทั้ง 5 บท ไม่มีควำมถูกต้องไม่เหมำะสม 
ทีจ่ะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำของผลงำน 
      สิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นภำษำไทยและ 
      ภำษำอังกฤษ คู่มือฯ ภำษำไทย    
      และภำษำอังกฤษควำมชัดเจน 
      ถูกต้อง ของข้อมูล 
      (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 
มีคู่มือประกอบกำรใช้งำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5) 
มีคู่มือประกอบกำรใช้งำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษไม่ถูกต้องครบถ้วน 

พอใช้ = (1) 
มีคู่มือประกอบกำรใช้งำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
เป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีคู่มือประกอบกำรใช้งำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

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

ด ีมำก = (2) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ทีอั่ปโหลดครบถ้วน และมีข้อมูลถูกต้อง 

ปรับปรุง = (0) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดมีข้อมูลไม่ถูกต้อง อัปโหลดไฟล์
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์ 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน  (7) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.  กำรน ำเสนอ... 
  

2.  ข ้อก  ำหนด / ค ุณสมบ ัต ิของผลงำนส ิ่งประด ิษฐ์ฯ  (รวม 25 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

2.1  ประด ิษฐ ์ หร ือ พ ัฒนำข ึ้นใหม่ 
      (15 คะแนน) 

ด ีมำก = (15) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่มีประสิทธิภำพ
และต้องไม่เคยเข้ำประกวดในระดับชำติมำก่อน 

ดี = (10) 
ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่ มี
ประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน และต้องไม่เคยเข้ำ
ประกวดในระดับชำติมำก่อน 

พอใช้ = (5) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่แต่ไม่มี 
ผลต่ อประสิ ทธิภำพ  และต้ องไม่ เคยเข้ ำประกวด 
ในระดับชำติมำก่อน 

ปรับปรุง = (0) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์ หรือ พัฒนำขึ้นใหม ่
หรือ เคยเข้ำประกวดในระดับชำติมำก่อน 

2.2  สำมำรถพัฒนำสู่ระบบอุตสำหกรรม 
      และเชิงพำณิชย์ได้ (10 คะแนน) ดีมำก =  (10) 

สำมำรถพัฒนำสู่อุตสำหกรรมและเชิงพำณิชย์ได้ โดย 
มีหลักฐำนกำรซื้อขำย  

ดี =  (8) 
สำมำรถพัฒนำสู่ อุตสำหกรรมและเชิงพำณิ ชย์ ได้ 
โดยผู้ซื้อให้ปรับปรุงผลงำนและมีหลักฐำนข้อเสนอแนะ
และใบสั่งซ้ือ 

พอใช้ =  (6) 
มีหลักฐำนจำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำน และชุมชน 
ให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดท ำสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือน ำไปใช้งำน  

ปรับปรุง = (4) 
ไม่มีหลักฐำนกำรให้ค ำปรึกษำจำกสถำนประกอบกำร
หน่วยงำน และชุมชน แต่มีแนวโน้มต่อยอดสู่อุตสำหกรรม
และเชิงพำณิชย์ได้ 
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/3.3 ควำมชัดเจน… 
  

3.  กำรน  ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.1  ควำมพร ้อมในกำรน  ำเสนอผลงำน 
      และกำรสำธ ิตภำษำไทย 
      (1.5 คะแนน) 

ด ีมำก = (1.5) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสำร 
ในกำรเผยแพร่ผลงำน อย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม 

ด ี = (1) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสำร 
ในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (0.5) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสำร 
ในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (0) - ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
      ภำษำไทย (1.5 คะแนน) 
 
 
 

ด ีมำก = (1.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้  =  (0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสม 
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/3.5  บุคลิกภำพ... 
  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
3.3 ควำมชัดเจนในกำรน  ำเสนอ 
      ผลงำนภำษำไทย  (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงใน ด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์  ด้ำนประโยชน์ใช้สอยด้ำนประสิทธิภำพ
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ได้ถูกต้องทั้ง 4  ด้ำน 

ด ี = (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงใน ด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ได้ถูกต้อง 3 ด้ำน 

พอใช้ = (1) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงใน ด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ได้ถูกต้อง 2 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) - ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองได้ 
3.4  ควำมพร ้อมในกำรน  ำเสนอ 
      ผลงำนและกำรสำธ ิต    
      ภำษำอังกฤษ   (1.5 คะแนน) ด ีมำก = (1.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลองตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน อย่ำงครบถ้วนและ
เหมำะสม 

ด ี = (1) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนแต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (0.5) 
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนแต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (0) ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
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/4.  ควำมเหมำะสม... 
  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
3.5  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
      ภำษำอังกฤษ  (1.5 คะแนน) ด ีมำก = (1.5) 

กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช้ = (0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสม 1 ด้ำน 

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

3.6 ควำมชัดเจนในกำรน  ำเสนอ 
      ผลงำนภำษำอังกฤษ  
      (2 คะแนน) ด ีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ในด้ำนแนวควำมคิด 
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน 

ด ี = (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ได้ถูกต้อง 3 ด้ำน 

พอใช้ = (1) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ในด้ำนแนวควำมคิด
กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำนประสิทธิภำพ 
และวิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ได้ถูกต้อง 2 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) - ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองได้ 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที ่3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน  (11) 

 

4. ควำมเหมำะสมของผลงำนส ิ่งประด ิษฐ์ฯ ในด ้ำนกำรออกแบบ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
4.1 เทคน ิคกำรออกแบบ 
      และระบบกำรท  ำงำน  
      (4 คะแนน) 

ด ีมำก = (4) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรและระบบกำรท ำงำนไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

ดี = (3) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร แต่ระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

พอใช ้ = (2) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนได้ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรบำงส่วนและระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

ปร ับปร ุง = (1) 
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนไม่เป็นไปตำมหลัก
วิชำกำรและระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อน 

4.2  ร ูปแบบควำมเหมำะสม  
      (3 คะแนน) ด ีมำก = (3) 

รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะของผลงำน 
ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (2) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะของผลงำน 
เหมำะสม 2 ด้ำน 

พอใช ้ = (1) 
รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก เหมำะสมกับลักษณะของผลงำน 
เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปร ับปร ุง = (0) รูปร่ำง ขนำด น้ ำหนัก ไม่เหมำะสมกับลักษณะของผลงำน  
4.3  ควำมปลอดภ ัย   
       (3 คะแนน) ด ีมำก = (3) 

กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัยในกำร
ใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
และผู้ใช้งำน 

ด ี = (2) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัยในกำร
ใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
และผู้ใช้งำน แต่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม 

พอใช้ = (1) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัยในกำร
ใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
และผู้ใช้งำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์ 

ปร ับปร ุง = (0) 
กำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่มีควำมปลอดภัย 
ในกำรใช้งำน และไม่มีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน 

 
 
 
 
 
 

/5.  กำรใช้วัสดุ... 
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5.  กำรใช้วัสดุในกำรผลิตผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข ้อพ ิจำรณำ 

5.1  วัสดุเหมำะสมกับผลงำน 
      สิ่งประดิษฐ์  (5 คะแนน) ด ีมำก = (5) 

ใช้วัสดุเหมำะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (3) 
ใช้วัสดุเหมำะสม  ประหยัด  และปลอดภัยกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้ำน 

พอใช้ = (1) 
ใช้วัสดุเหมำะสม  ประหยัด  และปลอดภัยกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) ใช้วัสดุไม่เหมำะสม  ไม่ประหยัด  ไม่ปลอดภัย 
5.2 คุณภำพของวัสดุ 
      (5 คะแนน) 
 

ด ีมำก = (5) 
คุณภำพของวัสดุที่ใช้ มีควำมคงทนแข็งแรงเหมำะสมกับ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ดี = (3) 
คุณภำพของวัสดุที่ใช้ มีควำมคงทนแข็งแรงสูงเกินควำม
จ ำเป็นกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

พอใช้ = (1) 
คุณภำพของวัสดุที่ใช้ มีควำมคงทนแข็งแรงน้อยกว่ำ 
ที่ควรจะใช้กับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ปรับปรุง = (0) 
คุณภำพของวัสดุมีควำมคงทนแข็งแรงไม่เหมำะสมกับ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
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6. ค ุณค ่ำของผลงำนส ิ่งประด ิษฐ์ฯ  (รวม 30 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

6.1 ประโยชน ์กำรใช ้งำน 
      (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10) 

ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ  มีข้อมูลและแสดงให้ เห็นถึ ง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริงและมีหลักฐำนกำร
น ำไปใช้งำนกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่ำ 
3 คน หรือ หน่วยงำน/ชุมชน ที่น ำไปทดสอบ/ทดลอง
ใช้/ตรวจสอบมำตรฐำน 3 หน่วยงำน มีแบบรับรอง
กำรน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง  

ดี = (8) 

ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ  มีข้อมูลและแสดงให้ เห็นถึ ง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริง มีหลักฐำนกำรน ำไปใช้
งำนกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่ำ 2 คน 
หรือ หน่วยงำน/ชุมชน ที่น ำไปทดสอบ/ทดลองใช้/
ตรวจสอบมำตรฐำน 2 หน่วยงำน 

พอใช้ = (6) 

ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ  มีข้อมูลและแสดงให้ เห็นถึ ง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริง มีหลักฐำนกำรน ำไป ใช้
งำนกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ไม่น้อยกว่ำ 1 คนหรือ
หน่ วยงำน/ชุมชน ที่ น ำไปทดสอบ/ทดลองใช้ /
ตรวจสอบมำตรฐำน 1 หน่วยงำน   

ปรับปรุง = (4) 

ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ  มีข้อมูลและแสดงให้ เห็นถึ ง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้เล็กน้อย มีหลักฐำนกำร
น ำไปใช้งำนกับบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้ ไม่น้อยกว่ำ 
1 คน หรือ หน่วยงำน/ชุมชน ที่น ำไปทดสอบ/ทดลอง
ใช้/ตรวจสอบมำตรฐำน 1 หน่วยงำน 

6.2 ประส ิทธ ิภำพ 
      (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดผลที่คุ้มค่ำ
ต่อกำรลงทุนในระดับสูง 

ด ี = (8) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดผลที่คุ้มค่ำ
ต่อกำรลงทุนในระดับปำนกลำง 

พอใช้ = (6) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดผลที่คุ้มค่ำ
ต่อกำรลงทุนในระดับน้อย 

ปร ับปร ุง = (4) 
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ไม่สำมำรถก่อให้เกิดผลที่
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
6.3 ประส ิทธ ิผล 
      (10 คะแนน) ด ีมำก = (10) 

ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้บรรลุผลอย่ำงต่อเนื่อง 
ตำมวัตถุประสงค์และครบตำมคุณลักษณะเฉพำะ 
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ด ี = (8) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้บรรลุผลอย่ำงต่อเนื่อง 
ตำมวัตถุประสงค์และครบตำมคุณลักษณะเฉพำะ 
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = (6) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนได้บรรลุผลอย่ำงต่อเนื่อง 
ตำมวัตถุประสงค์และครบตำมคุณลักษณะเฉพำะ 
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และมีข้อบกพร่อง 

ปร ับปร ุง = (4) 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ท ำงำนไม่ได้ตำมวัตถุประสงค์และ
ไม่ครบตำมคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 

หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 6. คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ว่ำมีคะแนนต่ำงกันหรือไม่  โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 

 

10.  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 
 

  
(นำยจีระพงษ์  แสงวณิช) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคล ำปำง 
ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนด กติกำ 

และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 

(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


