
(ราง)ขอกําหนด 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ประจําปการศึกษา  2554 
………………………………… 

ประเภทที ่7 สิ่งประดิษฐประเภท เพื่อการเรียนการสอน 
 

1.  คําจํากัดความ 

 เปนนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการเรียนการสอน ประเภท ชุดฝก ชุดสาธิต  ชุดทดลอง แบบจําลอง  

อุปกรณหรือเครื่องมือ ที่คิดคนหรือพัฒนาข้ึนเพื่อนําไปใชประกอบในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

อาชีวศึกษา  ซึ่งสามารถสรางความรู ความเขาใจใหกับผูเรียนไดตามวัตถุประสงคการเรียนรู 

2. เจตนารมณ 

 เพื่อสงเสริมให ผูเรียน ครูผูสอน รวมประดิษฐคิดคนพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาประเภท ชุดฝก 

ชุดสาธิต  ชุดทดลอง แบบจําลอง  อุปกรณหรือเครื่องมือ ซึ่งมีความสัมพันธและสอดคลองกับวัตถุประสงคการ

เรียนรู เพื่อแกไขปญหาทางการเรียนรู  หรือสภาพปญหาที่เกิดระหวางเรียน  

3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสนองยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานการอาชีวศึกษาของชาติ 

3.2 เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษา   

3.3 เพื่อสนับสนุนการนําไปจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิ 

3.4 เพื่อประดิษฐคิดคน พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาตามหลักสูตรอาชีวศึกษา   

3.5 เพื่อพฒันาสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาสูเชิงพาณิชย 

3.6 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและทักษะในกระบวนการประดิษฐคิดคนนวัตกรรมทาง

การศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

4.  ขอกําหนดท่ัวไป 

4.1 เปนสิ่งประดิษฐที่คิดคน หรือพัฒนาข้ึนเพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.2 เปนสิ่งประดิษฐ ที่เหมาะสมกับการใชงาน มีความปลอดภัย และมีความสมบูรณในการนําไปใช

ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา 

4.3 เปนสิ่งประดิษฐที่ไมใชผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่มีจําหนายตามทองตลาดทั่วไป 

4.4 สามารถสาธิตหรือทดลองการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงคของผลงานสิ่งประดิษฐ 

4.5 มี ผูรวมประดิษฐคิดคนไมเกิน 10 คน และที่ปรึกษาไมเกิน 5 คน 

4.6 มีเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ มีงานวิจัย คูมือประกอบการใชงานและขอมูลใน

รูปแบบซีดี ตามลําดับใหอยูในเลมเดียวกัน 



5.  เอกสารประกอบการเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ (ตามขอกําหนดท่ัวไป ขอ 4.6) จํานวน 2  เลม  ภายใน

เลมประกอบดวย 5 สวน ดังน้ี  

 สวนที ่1     แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ ตามที่กําหนด 

 สวนที่ 2     รายงานการวิจัย ไมเกิน 20 หนา (ไมรวมปก บทคัดยอ คํานํา สารบัญ บรรณานุกรม และ

ภาคผนวก) หากเกิน 20 หนา กรรมการจะไมตรวจเอกสารรายงานการวิจัย 

 สวนที ่3     คูมือประกอบการใชงานเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

 สวนที่ 4    แบบกรอกขอมูลสิ่งประดิษฐ 

สวนที่ 5 บันทึกขอมูลเน้ือหาตามสวนที่ 1-4 ลงในแผนซีดีหรือดีวีดี บรรจุในซองติดไวที่ดานในปกหลัง 

ของเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม   

หมายเหตุ ใหสงเอกสารประกอบการเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ตามขอ 5 ในวันลงทะเบียนเขา

รวมประกวด  

6.  หลักเกณฑการพิจารณาผลงาน 

6.1 ผลงานที่สงเขาประกวดจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดทั่วไป ของสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ประเภทที่ 7 ทุกประการ 

6.2 ผลงานที่สงเขาประกวด จะตองลงทะเบียนพรอมเอกสารประกอบการนําเสนอผลงาน และติดต้ัง

ผลงานตามวันและเวลาที่กําหนด กรณีที่ไมมาลงทะเบียนตามเวลาที่กําหนดจะถูกตัดสิทธิจากการ

ประกวด 

6.3 กรณีเปลี่ยนแปลงประเภทสิ่งประดิษฐในการสงเขาประกวด ตองแจงลวงหนากอน 

การประกวด  ไมนอยกวา 7 วัน (การสงเขาประกวดในระดับชาติไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงประเภท) 

6.4 กรณีเกิดปญหาในการพิจารณาผลงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  หลักเกณฑการพิจารณาส่ิงประดิษฐ ประเภทที่  7   

ระดับการใหคะแนน 

จุดใหคะแนนสิ่งประดิษฐ 
5 

ดี

มาก 

4 

ดี 
3 

ปาน

กลาง 

2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
 

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงาน (50 คะแนน)      

     1.1  แบบเสนอผลงานส่ิงประดิษฐคนรุนใหม (10 คะแนน)      

     1.2   เอกสารรายงานวิจัย   (35 คะแนน)      

             1.2.1  บทคัดยอ (5 คะแนน)      

             1.2.2  การเขียนบทนํา ( 5 คะแนน)      

             1.2.3  เอกสารท่ีเก่ียวของ (5 คะแนน)      

             1.2.4  วิธีการดําเนินการวิจัย ( 5 คะแนน)      

             1.2.5  วิธีวิเคราะหและผลการวิเคราะหขอมูล ( 5 คะแนน)      

              1.2.6  การอภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ( 5 คะแนน)      

              1.2.7  ภาคผนวก (5 คะแนน)      

1.3  คูมือประกอบการใชงาน ( 5 คะแนน)      

2.  ขอกําหนด/คุณสมบัติของส่ิงประดิษฐที่สงเขาประกวด (20 คะแนน)      

    2.1  ประดิษฐหรือพัฒนาขึ้นใหม  จากกระบวนการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา  บการเรียนการสอน  (10 คะแนน) 

     

    2.2  สามารถทํางานไดตามวัตถุประสงค (5 คะแนน)      

    2.3  สามารถพัฒนาไปสูเชิงพาณิชยได (5 คะแนน)      

3.  ความเหมาะสมของส่ิงประดิษฐในดานการออกแบบ (15 คะแนน)      

    3.1  รูปแบบเหมาะสม (5  คะแนน)      

    3.2  เทคนิคการออกแบบระบบการทํางาน (5 คะแนน)      

    3.3  ความปลอดภัย (5 คะแนน)      

4.  การสรางผลงาน (15  คะแนน)      

     4.1  ความประณีต  (15  คะแนน)      

      

      

      

      

 

 

 



ระดับการใหคะแนน 

จุดใหคะแนนสิ่งประดิษฐ 
5 

ดี

มาก 

4 

ดี 

3 

ปาน

กลาง 

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 
 

5.  การใชวัสดุผลิต (10  คะแนน)      

     5.1  ประหยัดเหมาะสมกับงาน (5  คะแนน)      

     5.2  มีคุณภาพ (5  คะแนน)      

      

6.  คุณคาของส่ิงประดิษฐ (35  คะแนน)      

     6.1  ประโยชนการใชในการเรียนการสอน (15  คะแนน)      

     6.2  ประสิทธิภาพ (10 คะแนน)      

     6.3  ประสิทธิผล (10  คะแนน)      

      

      

7.  การนําเสนอผลงาน (15  คะแนน)      

     7.1  ความพรอมในการนําเสนอผลงานและการสาธิต (5  คะแนน)      

     7.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน (5  คะแนน)      

     7.3  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน (5 คะแนน)      

      

      

      

      

รวมคะแนน  160  คะแนน      

      

      

      

      

      

      

  

 

 

 

 



8. ขอพิจารณาการใหคะแนนสิ่งประดิษฐ ประเภทท่ี    

จุดใหคะแนนส่ิงประดิษฐ ขอพิจารณา 

1.  เอกสารประกอบการเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐ (รวม 50 คะแนน) 

1.1 แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหม (15 คะแนน)   

         ตัวคูณ 3 

 

-  ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดใหในแบบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐท้ัง 

19 ขอ มีความสมบูรณครบถวนท้ังในดานเน้ือหา ภาพประกอบ  และประณีต

ถูกตองในการพิมพ  การจัดทําปกและรูปเลมเอกสาร  เหมาะท่ีจะเก็บไวเปน

เอกสารอางอิงได = ดีมาก (5) 

-  ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดใหในแบบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐท้ัง 

19 ขอ มีความสมบูรณครบถวน  ท้ังในดานเน้ือหา ภาพประกอบ แตไมมี

ความประณีตหรือความถูกตองในการพิมพ  การจัดทําปกและรูปเลมเอกสาร  

เหมาะท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได   =  ด ี(4)  

-  ขอมูลและรายละเอียดครบถวนตามท่ีกําหนดใหในแบบการนําเสนอ   ผลงาน

สิ่งประดิษฐท้ัง 19 ขอ  ไมมีความประณีตหรือความถูกตองในการพิมพ  การ

จัดทําปกและรูปเลมเอกสาร  ไมเหมาะท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได   =

ปานกลาง (3) 

-  ขอมูลและรายละเอียดไมครบถวนตามท่ีกําหนดใหในแบบการนําเสนอ   

ผลงานสิ่งประดิษฐท้ัง 19 ขอ  มีความประณีตหรือความถูกตองในการพิมพ  

การจัดทําปกและรูปเลมเอกสาร  ไมเหมาะท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได   

= พอใช (2) 

- ขอมูลและรายละเอียดไมครบถวนตามท่ีกําหนดใหในแบบการนําเสนอ   

ผลงานสิ่งประดิษฐท้ัง 19 ขอ  ไมมีความประณีตหรือความถูกตองในการพิมพ  

การจัดทําปกและรูปเลมเอกสาร  ไมเหมาะท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได   

= ปรับปรุง (1) 

1.2  เอกสารรายงานการวิจัย             

(25 คะแนน) 

     1.2.1 บทคัดยอ (5 คะแนน) 

 

 

 

1.2.2  การเขียนบทนํา (5 

- มีวัตถุประสงค วิธีวิจัย ผลการวิจัย และขอเสนอแนะครบถวน ถูกตอง 

ชัดเจนไมเกินหน่ึงหนากระดาษ = ดีมาก (5) 

- มีวัตถุประสงค วิธีวิจัย ผลการวิจัย และขอเสนอแนะครบถวน ถูกตอง แต

ไมชัดเจนไมเกินหน่ึงหนากระดาษ = ดี (4) 

- มีวัตถุประสงค วิธีวิจัย ผลการวิจัย และขอเสนอแนะครบถวน ไมถูกตอง 

ไมชัดเจนไมเกินหน่ึงหนากระดาษ = ปานกลาง (3) 

- มีวัตถุประสงค วิธีวิจัย ผลการวิจัย และขอเสนอแนะไมครบถวน ไม

ถูกตอง ไมชัดเจนไมเกินหน่ึงหนากระดาษ = พอใช (2) 

- มีวัตถุประสงค วิธีวิจัย ผลการวิจัย และขอเสนอแนะไมครบถวน ไม

ถูกตอง ไมชัดเจน เกินหน่ึงหนากระดาษ = ปรับปรุง (1) 

-  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา มีความชัดเจนสอดคลองกับ



คะแนน) วัตถุประสงคและสภาพปญหาที่เกิดข้ึน ครบถวนถูกตอง  = ดีมาก (5) 

-  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา มีความสอดคลอง กับ

วัตถุประสงคและสภาพปญหาที่เกิดข้ึน ครบถวนถูกตอง  = ดี (4) 

-  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  ความสอดคลองของ  

วัตถุประสงคกับสภาพปญหา  ถูกตองแตไมครบถวน  = ปานกลาง (3)  

-  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  ความสอดคลองของ  

วัตถุประสงคกับสภาพปญหา ไมสอดคลองกัน  =พอใช (2) 

-  ไมมีความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค และสภาพ

ปญหา = ปรับปรุง (1) 

1.2.2  เอกสารที่เกี่ยวของ              

(5 คะแนน) 

-  มีการนําองคความรูจากเอกสารที่เกี่ยวของมาประยุกตใช   มีการนํา 

แนวคิดหรืองานวิจัยอื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัยถูกตองและครบถวน   

=  ดีมาก (5) 

-  มีการนําองคความรูจากเอกสารที่เกี่ยวของมาประยุกตใชมีการนํา 

แนวคิดหรืองานวิจัยอื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัยถูกตองแตไมครบถวน   

= ดี (4)  

-  มีการนําองคความรูจากเอกสารที่เกี่ยวของมาประยุกตใช  มีการนํา 

แนวคิดหรืองานวิจัยอื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัยไมถูกตองไมครบถวน  

=  ปานกลาง (3) 

-  มีการนําองคความรูจากเอกสารที่เกี่ยวของมาประยุกตใช  ไมมีการนํา

แนวคิดหรืองานวิจัยอื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัย  =  พอใช (2) 

-ไมมีการนําองคความรูจากเอกสารที่เกี่ยวของมาประยุกตใช ไมมีการนํา

แนวคิดหรืองานวิจัยอื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัย  =  ปรับปรุง (1) 

 

 

1.2.3  วิธีการดําเนินการวิจัย        

 (5 คะแนน) 

-  ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เลือกใชคาสถิติ และวิธีการที่ใชตอบปญหาการวิจัยถูกตอง ครบถวน  

=  ดีมาก (5) 

-  ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล  

และวิธีการที่ใชตอบปญหาการวิจัยถูกตองแตมีขอผิดพลาดเล็กนอย  

=  ดี (4) 

 

 

-  ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล 



และวิธีการที่ใชตอบปญหาการวิจัยถูกตองแตมีขอผิดพลาด คอนขางมาก =  

ปานกลาง (3) 

-  มีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีในการเก็บรวบรวม ขอมูล 

และวิธีการที่ใชตอบปญหาการวิจัยไมถูกตองไมครบถวน  = พอใช (2) 

-  ไมมีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีในการเก็บรวบรวม ขอมูล 

และวิธีการที่ใชตอบปญหาการวิจัยไมถูกตองไมครบถวน  = ปรับปรุง (1) 

1.2.4  วิธีวิเคราะหและผลการ

วิเคราะหขอมูล  (5 

คะแนน) 

 

-  ความเหมาะสมในการแบงขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัย  และ 

ความเหมาะสมของวิธีการนําเสนอผลงานวิจัยถูกตอง ครบถวน   

=  ดีมาก (5) 

-  ความเหมาะสมในการแบงขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัย และความ

เหมาะสมของวิธีการนําเสนอผลงานวิจัยถูกตอง แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย   

=  ดี (4) 

-  ความเหมาะสมในการแบงขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัย  และความ

เหมาะสมของวิธีการนําเสนอผลงานวิจัยถูกตอง  แตมีขอผิดพลาด

คอนขางมาก  = ปานกลาง (3) 

-  การแบงขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัยและความเหมาะสมของ 

วิธีการนําเสนอผลงานวิจัยไมถูกตองไมครบถวน  =  พอใช (2) 

-  ไมมกีารแบงขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัยและความเหมาะสมของ

วิธีการนําเสนอผลงานวิจัยไมถูกตองไมครบถวน  =  ปรับปรุง (1) 

1.2.5  การอภิปราย

ผลการวิจัยและ

ขอเสนอแนะ  (5 

คะแนน) 

-  การสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย  ตรงประเด็นและมีขอเสนอแนะใน

การนําไปใชประโยชนหรือการพัฒนาตอยอด ถูกตองครบถวน   

=  ดีมาก (5) 

-  มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยตรงประเด็น และมีขอเสนอ แนะ

ในการนําไปใชประโยชนหรือการพัฒนาตอยอด  ถูกตองแตมีขอผิดพลาด

เล็กนอย  =  ดี (4) 

-  มีสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ตรงประเด็น และมี  ขอเสนอแนะใน

การนําไปใชประโยชนหรือการพัฒนาตอยอด ถูกตองแตมีขอผิดพลาด

คอนขางมาก  =  ปานกลาง (3) 

-  มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย แตไมตรงประเด็น ไมม ี

ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชนหรือการพัฒนาตอยอด   

=  พอใช (2) 

 

-  ไมมีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย แตไมตรงประเด็น ไมม ี



ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชนหรือการพัฒนาตอยอด   

= ปรับปรุง (1) 

1.2.6  บรรณานุกรมและ

ภาคผนวก (5คะแนน) 

- มีบรรณานุกรมตรงกับที่อางอิงในเอกสารรายงานการวิจัย เขียนรูปแบบ

เดียวกัน และภาคผนวก มีขอมูลอางอิงที่สอดคลองกันกับการนําเสนอ

ขอมูลในเอกสารรายงานการวิจัยครบถวน = ดีมาก (5) 

- มีบรรณานุกรมตรงกับที่อางอิงในเอกสารรายงานการวิจัย เขียนรูปแบบ

เดียวกัน และภาคผนวก มีขอมูลอางอิงไมสอดคลองกันกับการนําเสนอ

ขอมูลในเอกสารรายงานการวิจัยครบถวน = ดี (4) 

 - มีบรรณานุกรมตรงกับที่อางอิงในเอกสารรายงานการวิจัยเขียนรูปแบบ

เดียวกัน  = ปานกลาง (3) 

- มีบรรณานุกรมตรงกับที่อางอิงในเอกสารรายงานการวิจัย= พอใช (2) 

- มีบรรณานุกรม หรือภาคผนวก = ปรับปรุง (1) 

1.3  คูมือประกอบการใชงาน               

(5 คะแนน) 

   

-  มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ การติดต้ัง การใชงาน  ขอควรระวัง   

การบํารุงรักษา  และที่อยูของผูผลิตที่ สามารถติดตอได ถูกตองครบถวน 

จัดทําเปนรูปเลม  =  ดีมาก (5) 

-  มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ  การติดต้ัง  การใชงาน  ขอควรระวัง   

การบํารุงรักษา  และที่อยูของผูผลิตที่  สามารถติดตอไดถูกตองแต 

มีขอผิดพลาดเล็กนอย  จัดทําเปนรูปเลม  =  ดี (4) 

-  มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ  การติดต้ัง  การใชงาน  ขอควรระวัง 

การบํารุงรักษา  และที่อยูของผูผลิตที่   สามารถติดตอไดถูกตองแตมี

ขอผิดพลาดคอนขางมาก หรือ ไมถูกตองไมครบถวน จัดทําเปนรูปเลม    =  

ปานกลาง (3) 

-  มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ  การติดต้ัง  การใชงาน  ขอควรระวัง 

การบํารุงรักษา  และที่อยูของผูผลิตที ่  สามารถติดตอไดถูกตองแต 

มีขอผิดพลาดคอนขางมาก หรือ ไมถูกตองไมครบถวน  ไมจัดทําเปนรูปเลม 

=  พอใช (2) 

-  มีรายละเอียดดานคุณลักษณะ  การติดต้ัง  การใชงาน  ขอควรระวัง 

การบํารุงรักษา  และที่อยูของผูผลิตที่   สามารถติดตอไดถูกตองแต 

มีขอผิดพลาดคอนขางมาก หรือ ไมถูกตองไมครบถวน   =  ปรับปรุง (1) 

 



2.  ขอกําหนด/คุณสมบัติของ

สิ่งประดิษฐท่ีสงเขาประกวด    

(รวม  20  คะแนน) 

2.1 ประดิษฐหรือพัฒนาขึ้นใหม  

จากกระบวนการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา  (10 

คะแนน) 

ตัวคูณ 2 

 

 

 

 

- เปนสิ่งประดิษฐที่คิดคน และสรางข้ึนมาใหม = ดีมาก (5) 

- เปนสิ่งประดิษฐทีม่ีอยูแลว และพัฒนารูปแบบใหมใหดีกวาเดิมอยาง

ชัดเจน = ดี (4) 

- เปนสิ่งประดิษฐที่มีอยูแลว และมีการพัฒนารูปแบบใหมใหดีกวาเดิม   

= ปานกลาง (3) 

- เปนสิ่งประดิษฐที่มีอยูแลว และมีการพัฒนารูปแบบใหมไมดีกวาเดิม  

= พอใช (2) 

- เปนสิ่งประดิษฐทีม่ีอยูแลวและไมมีการพัฒนา = ปรับปรุง (1)   

 

2.2 สามารถทํางานไดตาม

วัตถุประสงค  (5 คะแนน) 

-  สาธิต  ทดลอง หรือพิสูจนการทํางาน การใชงานของสิ่งประดิษฐฯ ตาม

วัตถุประสงคถูกตองครบทุกประการ  =  ดีมาก (5) 

-  สาธิต  ทดลอง หรือพิสูจนการทํางาน การใชงานของสิ่งประดิษฐฯ ตาม

วัตถุประสงคถูกตองครบทุกประการโดยมีการแกไข  =  ดี (4) 

- สาธิต  ทดลอง หรือพิสูจนการทํางาน การใชงานของสิ่งประดิษฐฯ ตาม

วัตถุประสงคไดไมครบทุกประการ  =  ปานกลาง (3) 

-  สาธิต  ทดลอง หรือพิสูจนการทํางาน การใชงานของสิ่งประดิษฐฯ ตาม

วัตถุประสงคไดไมครบทุกประการ และมีการแกไข  =  พอใช (2) 

- สาธิต  ทดลอง หรือพิสูจนการทํางาน การใชงานของสิ่งประดิษฐฯ ไมได

ตามวัตถุประสงค =  ปรับปรุง (1) 

2.3 สามารถพัฒนาไปสูเชิงพาณิชย

ได (5 คะแนน) 

-  สิ่งประดิษฐฯ  สามารถพัฒนาผลงานหรือกระบวนการผลิต สูเชิงพาณิชย

หรืออุตสาหกรรมในปจจุบันไดเปนอยางดี =  ดีมาก(5) 

-  สิ่งประดิษฐฯ มีแนวโนมที่จะพัฒนาผลงานหรือกระบวนการผลิต  สูเชิง

พาณิชยและอุตสาหกรรมได  =  ดี (4) 

-  สิ่งประดิษฐฯ มีแนวโนมที่จะพัฒนาผลงานหรือกระบวนการผลิต สูเชิง

พาณิชย และอุตสาหกรรมไดในโอกาสตอไป  = ปานกลาง (3) 

-  สิ่งประดิษฐฯ มีแนวโนมที่จะพัฒนาผลงานหรือกระบวนการผลิต  สูเชิง

พาณิชย และอุตสาหกรรมไดเพียงเล็กนอย  = พอใช (2) 

- สิ่งประดิษฐฯ ไมสามารถพัฒนาผลงานหรือกระบวนการผลิตสู  เชิง

พาณิชย และอุตสาหกรรมได = ปรับปรุง (1) 



3.  ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ

ในดานการออกแบบ (รวม 15 

คะแนน) 

3.1 รูปแบบเหมาะสม  (5  

คะแนน) 

 

 

 

 

 

-  มีการออกแบบและตกแตงที่ดึงดูดความสนใจมากมีขนาดและนํ้าหนักที่

เหมาะสมในการใชงานของสิ่งประดิษฐฯ   =  ดีมาก (5) 

-  มีการออกแบบและตกแตงที่ดึงดูดความสนใจมีขนาดและนํ้าหนักที่

เหมาะสมในการใชงานของสิ่งประดิษฐฯ  =  ดี (4) 

-  มีการออกแบบและตกแตงดึงดูดความสนใจแตมีขนาดและนํ้าหนักทีไ่ม

เหมาะสมในการใชงานของสิ่งประดิษฐฯ   =  ปานกลาง (3) 

-  มีการออกแบบ แตไมตกแตง ขนาดและนํ้าหนักไมเหมาะสมในการใชงาน

ของสิ่งประดิษฐฯ   =  พอใช (2) 

- ไมมกีารออกแบบและตกแตง ใหเกิดความนาสนใจ  = ปรับปรุง (1) 

3.2 เทคนิคการออกแบบระบบการ

ทํางาน   (5 คะแนน) 

-  มีการออกแบบติดต้ังอุปกรณ เพื่อใหเกิดการทํางานอยางมีความสัมพันธ

สอดคลองและถูกตองตามหลักวิชาการอยางสมบูรณ   =  ดีมาก (5) 

-  มีการออกแบบติดต้ังอุปกรณ เพื่อใหเกิดการทํางานอยางมีความสัมพันธ

สอดคลองกัน =  ดี (4) 

- มีการออกแบบติดต้ังอุปกรณ เพื่อใหเกิดการทํางานอยางมีความสัมพันธ

สอดคลองแตมีขอผิดพลาดเล็กนอย  =  ปานกลาง (3) 

-  มีการออกแบบติดต้ังอุปกรณ เพื่อใหเกิดการทํางานอยางมีความสัมพันธ

สอดคลองแตมีขอผิดพลาดมาก    =  พอใช (2) 

- มีการออกแบบติดต้ังอุปกรณ  ไมมีความสัมพันธสอดคลองและถูกตอง

ตามหลักวิชาการ  =  ปรับปรุง (1) 

     3.3  ความปลอดภัย  (5 คะแนน) -  สิ่งประดิษฐมีความปลอดภัยตอผูใช สิ่งประดิษฐ และสิ่งแวดลอม   

 =  ดีมาก (5) 

-  สิ่งประดิษฐมีความปลอดภัยตอผูใช สิ่งประดิษฐ  =  ดี (4) 

-  สิ่งประดิษฐมีความปลอดภัยตอผูใช =  ปานกลาง (3) 

-  สิ่งประดิษฐไมมีความปลอดภัยตอผูใช และสิ่งแวดลอม = พอใช (2) 

-  สิ่งประดิษฐไมมีความปลอดภัย  =  ปรับปรุง (1) 



4.  การใชวัสดุผลิต(รวม 10 

คะแนน) 

     4.1  เหมาะสมกับงาน (5คะแนน) 

 

 

 

-  มีการเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับการใชงาน ประหยัด และหาซื้อไดงาย  

= ดีมาก (5) 

- มีการเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับการใชงาน ประหยัด และหาซื้อไดยาก  

=  ดี (4) 

- มีการเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกบัการใชงาน ไมประหยัด  และหาซื้อไดงาย  

= ปานกลาง (3) 

-  มีการเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับการใชงาน ไมประหยัด และหาซื้อได

ยาก  = พอใช (2) 

- เลือกใชวัสดุไมเหมาะสมกับการใชงาน = ปรับปรุง (1 ) 

     4.2  มีคุณภาพ  (5  คะแนน) -  คุณภาพของวัสดุที่ใชมีความ แข็งแรง คงทน และสวยงาม = ดีมาก (5) 

-  คุณภาพของวัสดุที่ใชมีความ แข็งแรง คงทน ไมสวยงาม =  ดี (4) 

-  คุณภาพของวัสดุที่ใชมีความ แข็งแรง สวยงาม ไมคงทน = ปานกลาง (3) 

-  คุณภาพของวัสดุที่ใชมีความสวยงาม แตไมคงทน แข็งแรง = พอใช (2) 

- ใชวัสดุที่ไมมีคุณภาพ = ปรับปรุง (1) 

5.  คุณคาของสิ่งประดิษฐ                   

(รวม 35  คะแนน) 

     5.1  ประโยชนในการใชงาน         

(15  คะแนน) ตัวคูณ 3 

 

 

 

-  สิ่งประดิษฐฯ สามารถทดลองหรือมีขอพิสูจนที่นาเช่ือถือไดวามีประโยชน

การใชงานไดจริงตามจุดประสงคการเรียนการสอน มากกวา 10 เรื่อง  =  

ดีมาก (5) 

-  สิ่งประดิษฐฯ สามารถทดลองหรือมีขอพิสูจนที่นาเช่ือถือไดวามีประโยชน

การใชงานไดจริงตามจุดประสงคการเรียนการสอน 8-10 เรื่อง =  ดี (4) 

-  สิ่งประดิษฐฯ สามารถทดลองหรือมีขอพิสูจนที่นาเช่ือถือไดวามีประโยชน

การใชงานไดจริงตามจุดประสงคการเรียนการสอน5-7 เรื่อง = ปานกลาง 

(3) 

-  สิ่งประดิษฐฯ สามารถทดลองหรือมีขอพิสูจนที่นาเช่ือถือไดวามีประโยชน

การใชงานไดจริงตามจุดประสงคการเรียนการสอน3-5 เรื่อง = พอใช (2) 

-  สิ่งประดิษฐฯ สามารถทดลองหรือมีขอพิสูจนที่นาเช่ือถือไดวามีประโยชน

การใชงานไดจริงตามจุดประสงคการเรียนการสอนนอยกวา 3 เรื่อง  = 

ปรับปรุง (1) 

 



5.2 ประสิทธิภาพ  (10  คะแนน) 

             ตัวคูณ  2 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเดิมมากกวารอยละ 20  =  ดีมาก (5) 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเดิมรอยละ 16-20  =  ดี (4) 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเดิมรอยละ 11-15 = ปานกลาง (3) 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเดิมรอยละ 6-10  = พอใช (2) 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเดิมนอยกวารอยละ 6  = ปรับปรุง (1) 

5.3  ประสิทธิผล  (10  คะแนน) 

           ตัวคูณ  2 

- ผูเรียนมีความพึงพอใจตอสิ่งประดิษฐ ตามมาตราวัดของLIKERT ในระดับ 

4.50-5.00   =  ดีมาก (5) 

-  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอสิ่งประดิษฐ ตามมาตราวัดของLIKERT ในระดับ 

3.50-4.49 =  ดี (4) 

-  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอสิ่งประดิษฐ ตามมาตราวัดของLIKERT ในระดับ 

2.50-3.49  = ปานกลาง (3) 

-  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอสิ่งประดิษฐ ตามมาตราวัดของLIKERT ในระดับ 

1.50-2.49  = พอใช (2) 

- ผูเรียนมีความพึงพอใจตอสิ่งประดิษฐ ตามมาตราวัดของLIKERT ในระดับ 

1.00-1.49 = ปรับปรุง (1) 
 

**โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ 4 ดานดังน้ี 1.ดานแรงจูงใจ 2.ดานวัตถุประสงคการเรียนรู 3.ดาน

กิจกรรมการเรียนการสอน 4. ดานสิ่งประดิษฐเพื่อการเรียนการสอน รวม

แลวไมนอยกวา 16 ขอ 

6.  การนําเสนอผลงาน(15คะแนน) 

   6.1  ความพรอมในการนําเสนอ

ผลงาน และการสาธิต (5 คะแนน) 

 

 

 

-  มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน  ใชวัสดุ อุปกรณประกอบใน

การอธิบาย สาธิต  ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพรผลงานอยาง

ครบถวนและเหมาะสม  =  ดีมาก (5) 

-  มีการเตรียมการในการนําเสนอผลงานแตมีขอบกพรองเล็กนอย =  ดี (4) 

-  มีการเตรียมการในการนําเสนอผลงาน แตมีขอบกพรองหลายประการ 

= ปานกลาง (3) 

-  ขาดการเตรียมการในการนําเสนอผลงาน  มีขอบกพรองหลายประการ  

= พอใช (2) 

- ไมมีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน = ปรับปรุง (1) 



  6.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอ

ผลงาน (5 คะแนน) 

-  ผูเสนอผลงาน แตงกาย ใชคําพูด กิริยามารยาทอยางถูกตองและ

เหมาะสม =  ดีมาก (5) 

-  ผูเสนอผลงาน แตงกาย ใชคําพูด กิริยามารยาทไมถูกตองหรือ  

   ไมเหมาะสมบางประการ = ดี (4) 

-  ผูเสนอผลงาน แตงกาย ใชคําพูด กิริยามารยาทไมถูกตองหรือ  

   ไมเหมาะสมหลายประการ = ปานกลาง (3) 

-  ผูเสนอผลงาน แตงกาย ใชคําพูด กิริยามารยาทไมถูกตองและ  

   ไมเหมาะสมอยางมาก  =  พอใช (2) 

-  ไมมีการนําเสนอผลงาน = ปรับปรุง (1) 

   6.3  ความชัดเจนในการนําเสนอ

ผลงาน (5 คะแนน) 

 

 

 

-  สามารถใหคําอธิบายในการประกอบ การสาธิต หรือ การทดลอง

สิ่งประดิษฐเพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริงในดานแนวคิดการประดิษฐ 

ประโยชนใชสอย ประสิทธิภาพและวิธีการทํางานของสิ่งประดิษฐได

ครบถวน  =  ดีมาก (5) 

-  สามารถใหคําอธิบายในการประกอบ การสาธิต หรือ การทดลอง

สิ่งประดิษฐ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริงในดานแนวคิดการประดิษฐ 

ประโยชนใชสอย ประสิทธิภาพและวิธีการทํางานของสิ่งประดิษฐไดเปน

สวนใหญ =  ดี (4) 

-  อธิบาย วกวน เขาใจยาก ในการสาธิต ทดลองสิ่งประดิษฐ ดานแนวคิด

การประดิษฐและดานประโยชนใชสอย = ปานกลาง (3) 

-  ไมสามารถใหคําอธิบายในการสาธิต ทดลองสิ่งประดิษฐ ดานแนวคิดการ

ประดิษฐ และดานประโยชนใชสอย =  พอใช (2) 

- ไมมีการนําเสนอผลงาน = ปรับปรุง (1) 
 


