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ข้อก าหนดกติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561 
………..…………………………………………………………………….………….. 

 

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
 

1. ค าจ ากัดความ 
 เป็นเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกล ท่ีประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ส่งเสริม  สนับสนุน ในการประกอบอาชีพ 
ด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม  สามารถท างานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ใช่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ 

เครื่องจักรกล หมายถึง ช้ินส่วนท่ีประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่ง หรือ ส่วนต่าง  ๆ หลายส่วน ซึ่งถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่องจักรกลจะต้องมีพลังขับเคล่ือน เช่น พลังงาน
เชิงกล ความร้อน เคมีหรือไฟฟ้า เป็นต้น 

เครื่องมือกล หมายถึง เครื่องมือท่ีท างานโดยอาศัยพลังงานขับเคล่ือน เช่น ไฟฟ้า เครื่องยนต์  
หรือต้นก าลังอื่นๆ 

 

2. เจตนารมณ์ 
 เพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักประดิษฐ์ จัดท าผลงานส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถลดต้นทุนการผลิต เช่น อุตสาหกรรม  
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เป็นต้น  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ 
 3.2  เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
 3.3  เพื่อสนับสนุนการน าไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 3.4  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
 3.5  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพ 
 3.6   เพื่ อ ส่ง เสริมสนับสนุนการน าผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ ฯ ไปใช้ประโยชน์ใน ชุมชน ท้องถิ่น 
หรือสถานประกอบการในการประกอบอาชีพ  
 3.7  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

4. ข้อก าหนดทั่วไป 
 4.1  เป็นเครื่องจักรกล  ท่ีประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือพัฒนาขึ้น  เพื่อใช้ส่งเสริม  สนับสนุน  ในการประกอบ
อาชีพด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรมเหมาะสมกับการใช้งานมี
ความปลอดภัย มีผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่เกินมาตรฐาน  และต้องไม่เคยผ่านการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ มาก่อน หรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้า
ประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 
 4.2 เป็นผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีสามารถน าโปรแกรมประยุกต์ (Application) เป็นส่วนหนึ่ ง 
ในการท างานหรือไม่ก็ได้ 
 

/4.3 กรณีท่ีเป็น...  

 



 
ข้อก าหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  2 

 
 4.3  กรณีท่ีเป็นการน าสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ ท่ีมีจ าหน่ายมาพัฒนาต่อยอด ต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า
ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตร 
หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น 
 4.4  เป็นผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีเกิดจากการบูรณาการ การเรียน การสอน ท่ีสามารถสาธิตหรือทดลอง
การใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิตหรือทดลองการใช้งานให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
 4.5  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทท่ี 2 จากสถานศึกษาเดียวกัน ต้องไม่ซ้ ากับ
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอื่น ๆ อาทิเช่น ช่ือรูปร่าง คุณลักษณะและกระบวนการ
ท างาน ฯลฯ 
 4.6  มีเอกสารแบบน าเสนอโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) แบบรายงานการ
วิจัย (แบบ ว-สอศ-3) คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และแบบคุณลักษณะผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯ จ านวน 2 เล่ม เอกสารจะต้องอยู่ภายในเล่มเดียวกัน หากไม่อยู่ภายในเล่มเดียวกันคณะกรรมการ
จะไม่พิจารณาตรวจให้คะแนนจะมีผลคะแนนเป็นศูนย์ 
 4.7  แบบคุณลักษณะของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีเข้าร่วมการประกวดให้เป็นไปตามแบบท่ีส านักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษา ก าหนด จ านวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ านวน 1 แผ่น และแยกส่งตอน
ลงทะเบียน จ านวน 1 แผ่น) 
 4.8  ให้บันทึกข้อมูลเนื้อหาท้ังหมดลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (*.doc และ *.pdf) ลงแผ่น CD หรือ 
DVD ตามล าดับ พร้อมระบุรายละเอียด ช่ือผลงาน ช่ือสถานศึกษา จ านวน 3 แผ่น และบรรจุลงไว้ในซองติดไว้ 
ท่ีปกด้านในของเอกสารประกอบการน าเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท้ัง 2 เล่ม ๆ ละ จ านวน 1 แผ่น และอีก
จ านวน 1 แผ่น ให้น าส่งตอนลงทะเบียนพร้อมแบบคุณลักษณะฯ ตามข้อ 4.7  
 4.9  เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส.ในรูปแบบการศึกษาในระบบและการศึกษาระบบ 
ทวิภาคี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวนไม่เกิน 10 คน 
และท่ีปรึกษาจ านวนไม่เกิน 5 คน 
 4.10  ในการประกวดระดับชาติให้มีแผ่นป้ายไวนิล โปสเตอร์ แสดงรายละเอียดการน าเสนอผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯ เป็นภาษาอังกฤษขนาด 1.50 X 1.80 ม. 
 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
  5.1  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดท่ัวไปของผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 2 ทุกประการ จึงจะเข้าร่วมการประกวดได้  
  5.2  ผลงาน ส่ิงประ ดิษ ฐ์ฯ  ท่ี ส่ ง เข้ าประกวดจะ ต้อง ลงทะ เบี ยน ในฐานข้ อมู ลออน ไลน์ 
(http://thaiinvention.net) และติดต้ังผลงานตามวันและเวลาท่ีก าหนดหากไม่ลงทะเบียนและติดต้ังตามวัน
และเวลาท่ีก าหนดไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแต่อนุญาตให้จัดแสดงผลงานได้ 
 5.3 การเปล่ียนแปลงช่ือ หรือประเภทผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวดสามารถเปล่ียนแปลง
ได้ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเท่านั้น และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วันส่วนการประกวด
ในระดับภาคและระดับชาติ ไม่อนุญาตให้เปล่ียนแปลงช่ือ หรือประเภทผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ 
 5.4 ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีส่งเข้าประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบ
หรือส่งประกวดมากกว่า 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 5.5  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีส่งประกวดและได้รับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังว่า 
มีการลอกเลียนผลงาน หรือส่งประกวดมากกว่า 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเล่ือนล าดับรางวัลถัดไป
ขึ้นมาแทน 
 

/5.6 ผลงานส่ิงประดิษฐ์... 

http://thaiinvention.net/


 
ข้อก าหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  3 

 
 5.6  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีมีการซื้อขายในท้องตลาด แล้วน ามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อย 
เพื่อส่งเข้าประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

5.7  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ต้องสอดคล้องกับประเภทวิชาท่ีเรียนของผู้ประดิษฐ์ หรืออาจมีการบูรณาการ
ข้ามประเภทวิชา หรือข้ามสถานศึกษา โดยมีครูนักเรียนนักศึกษาต่างสถานศึกษาร่วมกันประดิษฐ์คิดค้น 
 5.8  กรณีท่ีเป็นการน าสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีจ าหน่ายมาพัฒนาต่อยอด ต้องสามารถแสดงให้เห็น 
ว่าได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีข้ึนกว่าเดิมอย่างไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตร 
หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น 
 5.9  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 2 ต้องมีการลงทะเบียนผลงานในฐานข้อมูลออนไลน์ ก่อนวัน
ประกาศผลการประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับงบประมาณจากส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาและได้รับ 
การรับรองผลการประกวดฯ ในกรณีไม่ลงทะเบียนในฐานข้อมูลออนไลน์ หากได้รับรางวัลจากการประกวด 
จะถูกถอดถอนรางวัลและเล่ือนล าดับถัดไปข้ึนมาแทน 
 5.10 ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีเคยผ่านการประกวดในระดับภาคทุกประเภทมาแล้ว และยังไม่ได้รับ  
การพัฒนาปรับปรุง ห้ามน ามาประกวดซ้ า 
 5.11  กรณีเกิดปัญหาในการด าเนินงานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเป็นผู้ช้ีขาด 
 

6. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย  
 เอกสารน าเสนอผลงานในการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ต้องอยู่ในเล่มเดียวกันโดยจ านวน 
2  เล่ม จัดเรียงตามล าดับ  ดังนี้ 
 6.1  แบบเสนอโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด 
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ปีพุทธศักราช 2561 - 2562 (แบบ ว-สอศ-2)  
 6.2  แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ไม่เกิน 20 หน้า 
 6.3  ภาคผนวก 
  6.3.1  คู่มือการใช้งาน 
  6.3.2  แบบรับรองการน าผลส่ิงประดิษฐ์ไปใช้งานจริง  ประจ าปีการศึกษา  2561  
 6.3.3  แบบน าเสนอคุณลักษณะ 
 6.3.4  หลักฐานการซื้อขายเชิงพาณิชย์และอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
 6.4  แผ่น  CD  หรือ  DVD  ท่ีมีข้อมูลท้ังหมด  ในรูปแบบไฟล์นามสกุล *.doc และ *.pdf  ติดอยู่
บริเวณด้านใน จ านวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ านวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน จ านวน 1 แผ่น) 

7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และแบบรายงานการวิจัย 
 7.1  รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
 7.2  ขนาดตัวอักษรแบบปกติขนาด 16 point และหัวข้อขนาด 18 point   
     
 
 
 
 
 
 

/8. หลักเกณฑ์การ... 
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8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯประเภทที่ 2 

 
/5. การเลือกใช้... 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ-2) (3คะแนน) 
      ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด  3 2 1 0 
1.2  แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (9 คะแนน)  
      1.2.1 การเขียนบทน า (2คะแนน)  2 1.5 1 0.5 
      1.2.2 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (1คะแนน) 1 0.5 0 0 
      1.2.3 วิธีด าเนินการวิจัย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.4 ผลการวิจัย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (2คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
1.3  คู่มือประกอบการใช้งานและแบบคุณลักษณะของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ (1 คะแนน) 
      ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด  1 0.5 0 0 
1.4  CD/DVD บันทึกข้อมูลตามข้อก าหนดในข้อ 4.8 (2 คะแนน) 
      ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล  2 1.5 1 0.5 
2. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20คะแนน) 
2.1  ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม ่(10คะแนน)  10 8 6 4 
2.2  สามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
2.3  หลักฐานการซื้อขายเชิงพาณิชย์ (5 คะแนน)  5 4 3 2 
3.  การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ(รวม 10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
4. การน าเสนอผลงาน  ( 5  คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1  การน าเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
3.2  บุคลิกภาพของผู้น าเสนอผลงานภาษาไทย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
3.3  ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาษาไทย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
3.4  การน าเสนอผลงานและการสาธิตภาคภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน)  1.5 1 0.5 0 
3.5  บุคลิกภาพของผู้น าเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
3.6 ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
4.  ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้านการออกแบบ  (รวม 20 คะแนน ) 
( 20  คะแนน ) 4.1  เทคนิคการออกแบบและระบบการท างาน อัตโนมัติหรือแบบ     
      อื่นๆ (10 คะแนน) 

10 8 6 4 

4.2  รูปแบบความเหมาะสม (4 คะแนน) 4 3 2 1 
4.3  ความปลอดภัย (4 คะแนน) 4 3 2 1 
4.4  ผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2 คะแนน)  
 

2 1.5 1 0.5 
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
5.  การเลือกใช้วัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
5.1  วัสดุเหมาะสมกับผลงานส่ิงประดิษฐ์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
5.2  คุณภาพของวัสดุ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
6.  คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 25คะแนน) 
6.1  ประโยชน์การใช้งาน (10 คะแนน) 10 8 6 4 
6.2  ประสิทธิภาพการท าแบบอัตโนมัติหรืออื่นๆ (10 คะแนน) 10 8 6 4 

6.3  ประสิทธิผลต่อการลงทุน (5 คะแนน) 5 4 3 2 
รวม 100  คะแนน 

           

9.ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 2 
 

 
 

/1.2 แบบรายงาน... 

1.เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ฯ 
      ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/
 รายละเอียด (แบบ ว-สอศ-2) 
      (3 คะแนน) 

ดีมาก = (3) 

- ข้อมูลและรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ฯ ท้ัง 26 ข้อ  

- มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ท้ังในด้านเนื้ อหา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้องของ
รูปแบบในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท า
รูปเล่ม เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

 
ดี = (2) 

- ข้อมูลและรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ฯ ท้ัง 26 ข้อ  

- มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ท้ังในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ แต่ไม่มีความประณีตถูกต้อง 

- ของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดท าปก  
- การจัดท ารูปเล่ม เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้ 
- เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้ = (1) 
 

- ข้อมูลและรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ฯ ท้ัง 26 ข้อ  

- ไม่ครบถ้วนท้ังในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ  
- ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ 
- ในการพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่ม  

ไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 
ปรับปรุง = (0) 
 

- ไม่น าส่งแบบแสนอโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ฯ 
- ท้ัง  26  ข้อ 
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/1.2.4 ผลการวิจัย... 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
1.2  แบบรายงานการวิจัย  (แบบ ว-สอศ-3) 
      ( 9 คะแนน) 
 
      1.2.1  การเขียนบทน า (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 
- ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
- ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 
- กับสภาพปัญหาครบถ้วนถูกต้อง 

ดี = (1.5) 
- ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
- ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 
- กับสภาพปัญหาถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

พอใช้ = (1) 
- ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
- ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 

กับสภาพปัญหาไม่สอดคล้องกัน 

ปรับปรุง = (0.5) 
- ไม่มีความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

- วัตถุประสงค์และสภาพปัญหา 
1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี        
เกี่ยวข้อง (1 คะแนน) ดีมาก = (1) 

มีการน าองค์ความรู้จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมา
ประยุกต์ใช้ มีการน าแนวคิด หรือ งานวิจัยอื่นๆ 
มาสนับสนุนการวิจัยถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (0.5) 
มีการน าองค์ความรู้จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมา
ประยุกต์ใช้ มีการน าแนวคิด หรือ งานวิจัยอื่นๆ 
มาสนับสนุนการวิจัยถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

พอใช้ = (0) 
มีการน าองค์ความรู้จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมา
ประยุกต์ใช้ มีการน าแนวคิด หรือ งานวิจัยอื่นๆ 
มาสนับสนุนการวิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีการน าองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

-  มาประยุกต์ใช้ ไม่มีการน าแนวคิด หรือ งานวิจัย
อื่นๆ มาสนับสนุนการวิจัย 

       1.2.3  วิธีด าเนินการวิจัย (2 คะแนน) 
ดีมาก = (2) 

ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการท่ีใช้ 
ตอบปัญหาการวิจัยถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5) 

ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการท่ีใช้ตอบ
ปัญหาการวิจัยถูกต้องครบถ้วน แต่มีข้อผิดพลาด
เล็กน้อย 

พอใช้ = (1) 

ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการท่ีใช้ตอบ
ปัญหาการวิจัยถูกต้องครบถ้วนแต่มีข้อผิดพลาด
มาก 

ปรับปรุง = (0.5) 
ไม่มีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการท่ีใช้ 
ตอบปัญหาการวิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 
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1.4 CD/DVD... 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
 1.2.4  ผลการวิจัย (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 
- การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
- การวิจัยและมีวิธีการน าเสนอผลการวิจัยถูกต้อง

และครบถ้วนตามระเบียบวิธีวิจัย 

ดี= (1.5) 
- การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
- การวิจัยบางข้อ และมีวิธีการน าเสนอผลการวิจัย

ตามระเบียบวิธีวิจัยมีข้อผิดพลาดน้อย 

พอใช้ = (1) 
- การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
- การวิจัยบางข้อและมีวิธีการน าเสนอผลการวิจัย

ตามระเบียบวิธีวิจัยมีข้อผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง = (0.5) 
- การวิเคราะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัย และไม่มีวิธีการน าเสนอผลการวิจัยตาม
ระเบียบวิธีวิจัย 

1.2.5  สรุป อภิปรายผล และ   
ข้อเสนอแนะ (2 คะแนน) ดีมาก = (2) 

มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยตรงประเด็น
และมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ หรือ 
การพัฒนาต่อยอดถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5) 
มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยตรงประเด็น 
และมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ หรือ
การพัฒนาต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

พอใช้ = (1) 
มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยตรงประเด็น 
และมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ หรือ
การพัฒนาต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง = (0.5) 
ไม่มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
และไม่ตรงประเด็นไม่มีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้
ประโยชน์ หรือ การพัฒนาต่อยอด 

1.3  คู่มือประกอบการใช้งานฯ/ ความชัดเจน 
      ถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด   
      (1 คะแนน) 

ดีมาก = (1)  

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดต้ังการใช้งาน 
ข้อควรระวัง การบ ารุงรักษา ท่ีอยู่ของผู้ผลิต 
ท่ีสามารถติดต่อได้ถูกต้องและแบบคุณลักษณะฯ 
ถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (0.5) 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดต้ังการใช้งาน 
ข้อควรระวัง การบ ารุงรักษา ท่ีอยู่ของผู้ผลิต 
ท่ีสามารถติดต่อได้ถูกต้องและแบบคุณลักษณะฯ  
แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

พอใช้ = (0) 

มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะการติดต้ัง การใช้งาน 
ข้อควรระวัง การบ ารุงรักษา ท่ีอยู่ของผู้ผลิต 
ท่ีสามารถติดต่อได้ถูกต้องและแบบคุณลักษณะฯ
แต่มีข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก 

ปรับปรุง = (0) 

ไม่มีรายละเอียดด้านคุณลักษณะ การติดต้ัง 
การใช้งาน ข้อควรระวัง การบ ารุงรักษา 
ท่ีอยู่ของผู้ผลิตท่ีสามารถติดต่อได้ถูกต้อง 
และแบบคุณลักษณะฯไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 
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2.  ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 25 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

2.1 ประดิษฐ์ หรือพัฒนาขึ้นใหม่ 
     (10 คะแนน) 

ดีมาก = (10)  
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีคิดค้นขึ้นใหม่ 
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ดี = (8) 
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ 
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจน 

พอใช้ = (6) 
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ 
แต่มีผลต่อประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อย 

ปรับปรุง = (4) 
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีพัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ 
แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ 

2.2 สามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
     (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  ท างานได้ดีและสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ดี = (4) 
ท างานได้ดี และสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 
แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 

พอใช้ = (3) 
ท างานได้ดีและสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 
แต่มีข้อบกพร่องมาก 

ปรับปรุง = (2) ท างานไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
2.3 หลักฐานการซื้อขายเชิงพาณิชย์ 
     (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5) 

แสดงเอกสารหลักฐานการซื้ อขายผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯ ประกอบด้วย สิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร ใบเสร็จรับเงินหรือสัญญา 
การซื้อขาย และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อ 

ดี = (4) 
แสดงเอกสารหลักฐานการแนะน าเพิ่มเติมจาก
ส่ิงประดิษฐ์เดิม แล้วจะซื้อส่ิงประดิษฐ์หรือ
ต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ 

พอใช้ = (3) 
แสดงเอกสารหลักฐานการให้โจทย์และให้
ค าแนะน า ผู้ประ ดิษ ฐ์ฯในการน า ไปสร้ า ง
ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 

ปรับปรุง = (2) 
- แสดงเอกสารหลักฐานการให้โจทย์ในการสร้าง

ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 
 
 
 
 

/3. การน าเสนอ... 
 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

1.4  CD/DVD บันทึกข้อมูล ตามข้อก าหนด   
       ในข้อ 4.9 ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
       ของข้อมูล (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2)  มีข้อมูลครบถ้วนท้ัง 4 ส่วน 
ดี = (1.5)  มีข้อมูลครบถ้วนเพียง 3 ส่วน 
พอใช้ = (1)  มีข้อมูลครบถ้วนเพียง 2 ส่วน 
ปรับปรุง = (0.5)  มีข้อมูลครบถ้วนน้อยกว่า 2 ส่วน 
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3.  การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
3.1  ความพร้อมในการน าเสนอ 
      ผลงานและการสาธิตภาษาไทย 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงานใช้
วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน  
อย่างครบถ้วนและเหมาะสม 

ดี = (1) 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงานใช้
วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน 
แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน 

พอใช้ = (0.5) 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงานใช้
วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน  
แต่มีข้อบกพร่องมาก 

ปรับปรุง = (0) - ไม่มีความพร้อมในการน าเสนอผลงาน 
3.2  บุคลิกภาพของผู้น าเสนอผลงาน  
      ภาษาไทย (1.5 คะแนน) 

ดีมาก = (1.5) 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท 
ของผู้น าเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ด้าน 

ดี = (1) 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท 
ของผู้น าเสนอ เหมาะสม 2 ด้าน 

พอใช้ = (0.5) 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท 
ของผู้น าเสนอ เหมาะสม 1 ด้าน 

ปรับปรุง = (0) 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท 
ของผู้น าเสนอไม่เหมาะสม 

3.3 ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน          
     ภาษาไทย (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง
ในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ ด้านประโยชน์
ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพและด้านวิธีการท างาน
ของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องท้ัง  4  ด้าน 

ดี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง
ในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ ด้านประโยชน์
ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพและด้านวิธีการท างาน
ของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง  3  ด้าน 

พอใช้ = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง
ในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ด้านประโยชน์
ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพและด้านวิธีการท างาน
ของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง  2  ด้าน 

ปรับปรุง = (0) - ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได้ 
/3.4 ความพร้อม... 



 
ข้อก าหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  10 

 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

3.4  ความพร้อมในการน าเสนอ 
      ผลงานและการสาธิตภาษาอังกฤษ 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมาก = (1.5) 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงานใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน  
อย่างครบถ้วนและเหมาะสม 

ดี = (1) 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงานใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน  
แต่มีข้อบกพร่องบางส่วน 

พอใช้ = (0.5) 

มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงานใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน  
แต่มีข้อบกพร่องมาก 

ปรับปรุง = (0) ไม่มีความพร้อมในการน าเสนอผลงาน 
3.5  บุคลิกภาพของผู้น าเสนอผลงาน  
      ภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน) 

ดีมาก = (1.5) 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท 
ของผู้น าเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ด้าน 

ดี = (1) 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท 
ของผู้น าเสนอ เหมาะสม 2 ด้าน 

พอใช้ = (0.5) 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท 
ของผู้น าเสนอ เหมาะสม 1 ด้าน 

ปรับปรุง = (0) 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยามารยาท 
ของผู้น าเสนอ ไม่เหมาะสม 

3.6 ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน 
     ภาษาอังกฤษ (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง 
ในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ 
ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพและด้านวิธีการท างาน
ของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องท้ัง 4 ด้าน 

ดี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง 
ในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ 
ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพและด้านวิธีการท างาน
ของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 3 ด้าน 

พอใช้ = (1)  

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง 
ในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ 
ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพและด้านวิธีการท างาน
ของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 2 ด้าน 

ปรับปรุง = (0)  ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองได้ 
 

/4. ความเหมาะสม... 
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4.  ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้านการออกแบบ (รวม 20 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
4.1 เทคนิคการออกแบบและระบบการ 
     ท างานอัตโนมัติหรือแบบอื่นๆ 
     (10 คะแนน) 
 

ดีมาก = (10)  
การออกแบบและระบบการท างานอัตโนมั ติ 
ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ดี = (8)  
การออกแบบและระบบการท างานกึ่งอัตโนมัติ 
ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

พอใช้ = (6)  
การออกแบบและระบบการท างานแบบอื่นๆ 
ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ปรับปรุง = (4) 
การออกแบบและระบบการท างานไม่เป็นไปตาม
หลักวิชาการ  

4.2 รูปแบบความเหมาะสม (4 คะแนน) ดีมาก = (4)  
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับลักษณะ 
ของผลงานครบท้ัง 3 ด้าน 

ดี = (3)  
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับลักษณะ 
ของผลงานเหมาะสม 2 ด้าน 

พอใช้ = (2)  
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับลักษณะ 
ของผลงานเหมาะสม 1 ด้าน 

ปรับปรุง = (1) 
รูปร่าง ขนาด น้ าหนักไม่เหมาะสมกับลักษณะ 
ของผลงาน  

4.3 ความปลอดภัย (4 คะแนน) 
ดีมาก = (4) 

การท างานของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ  
มีความปลอดภัยในการใช้งานและมีระบบป้องกัน
อันตรายต่อผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน 

ดี = (3) 

การท างานของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ มีความ
ปลอดภัยในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตราย
ต่อผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน แต่ต้องแก้ไข
เพิ่มเติม 

พอใช้ = (2) 

การท างานของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ  มีความ
ปลอดภัยในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตราย
ต่อผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งานอย่างใดอย่าง
หนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์ 

ปรับปรุง = (1) 
การท างานของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ไม่มีความ
ปลอดภัยในการใช้งานและไม่มีระบบป้องกัน
อันตราย ต่อผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งาน 

4.4 ผลกระทบต่อธรรมชาติ  
     และส่ิงแวดล้อม (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2)  ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
ดี = (1.5) มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมน้อย 

พอใช้ = (1) 
มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
ปานกลาง 

ปรับปรุง = (0.5) มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมมาก 
  

/5. การเลือก... 
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5. การเลือกใช้วัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
5.1 วัสดุเหมาะสมกับผลงานส่ิงประดิษฐ์  
     (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  
ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯ ครบท้ัง 3 ด้าน 

ดี = (4) ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้าน 

พอใช้ = (3) ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้าน 

ปรับปรุง = (2) ใช้วัสดุไม่เหมาะสมไม่ประหยัดไม่ปลอดภัย 
5.2 คุณภาพของวัสดุ (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  
คุณภาพของวัสดุ ท่ีใ ช้  มีความคงทนแข็งแรง
เหมาะสมกับผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ 

ดี= (4) 
คุณภาพของวัสดุท่ีใช้ มีความคงทนแข็งแรง 
สูงเกินความจ าเป็นกับผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ 

พอใช้ = (3) 
คุณภาพของวัสดุท่ีใช้มีความคงทนแข็งแรง 
น้อยกว่าท่ีควรจะใช้กับผลงาส่ิงประดิษฐ์ฯ 

ปรับปรุง = (2) 
คุณภาพของวัสดุมีความคงทนแข็งแรง 
ไม่เหมาะสมกับผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ 

   
 
 
 
 
 
 

/6.2 ประสิทธิภาพ… 
 

6.คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

6.1  ประโยชน์การใช้งาน (10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก = (10)  

ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ 
ทุกประการ และมีหลักฐานการน าไปใช้งาน 
ได้แก่ เอกสารรับรอง และภาพประกอบ 

ดี = (8) 
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ 
ทุกประการ 

พอใช้ = (6) 
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ ต่อการใช้งานได้จริงแต่ไม่ครบถ้วน 
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

ปรับปรุง = (4)  
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็น 
ถึงประโยชน์ต่อการใช้งานได้เล็กน้อย 
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หมายเหตุ: หากคะแนนรวมของผลงานมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจากจุดให้คะแนนด้านคุณค่า 
ว่ามีผลคะแนนต่างกันหรือไม่  โดยพิจารณาตามล าดับจุดให้คะแนนที่มากไปหาน้อย  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
6.2  ประสิทธิภาพการท าแบบอัตโนมัติ
 หรืออื่นๆ (10 คะแนน) 
 
 

ดีมาก = (10) 
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท างานแบบอัตโนมัติได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพครบตามท่ีก าหนดไว้ 
ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ  

ดี = (8) 
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท างานแบบกึ่งอัตโนมัติได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพครบตามท่ีก าหนดไว้ 
ในคุณลักษณะเฉพาะของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ 

พอใช้ = (6) 
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท างานแบบอื่นๆได้ตามท่ี
ก าหนดไว้ ใน คุณลักษณะเฉพาะของผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯ 

ปรับปรุง = (4) 
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท างานได้ไม่สมบูรณ์ตามท่ี
ก าหนดไว้ ใน คุณลักษณะเฉพาะของผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯ 

6.3  ประสิทธิผลต่อการลงทุน (5 คะแนน) 
ดีมาก = (5) 

เป็นผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีสามารถก่อให้เกิดความ
คุ้มค่าต่อการลงทุนในระดับสูง 

ดี = (4) 
เป็นผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีสามารถก่อให้เกิดความ
คุ้มค่าต่อการลงทุนในระดับปานกลาง 

พอใช้ = (3) 
เป็นผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯท่ีสามารถก่อให้เกิด 
ความคุ้มค่าต่อการลงทุนในระดับน้อย 

ปรับปรุง = (2) 
เป็นผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯท่ีสามารถก่อให้เกิด 
ความคุ้มค่าต่อการลงทุนในระดับน้อยที่สุด 
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