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1. คําจํากัดความ   
 เป็นเคร่ืองจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ มีการนําเทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการออกแบบมีกระบวนการผลิตขึ้นเอง แสดงให้เห็น 
ถึงขั้นตอนตามหลักของงานวิจัย เป็นผลงานที่บูรณาการจากการเรียนการสอน สามารถใช้งานได้จริงและทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น ภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ภาคธุรกิจ ชุมชนและบริการ ตามบริบทเชิงพ้ืนที่ของแต่ละภูมิภาค หรือพัฒนา 
สู่เชิงพาณิชย์  
 

2. เจตนารมณ์ 
 เพ่ือให้สถานประกอบการ องค์กร ชุมชน หรือภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่สามารถใช้งานได้จริงและสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของชุมชน ยกระดับคุณภาพของสังคมการเกษตร อุตสาหกรรม
สมัยใหม่ ความเป็นอยู่ของชุมชน ให้สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เชิงเกษตรและเชิงอุตสาหกรรมสมัยใหม่  
ให้ดีย่ิงขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
 3.3 เพ่ือสร้างเคร่ืองมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร
ด้านเกษตรอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมสมัยใหม่  
 3.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและเจตคติ ในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้น
พัฒนานวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาใช้ทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
 3.5 เพ่ือสนับสนุนการนําไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 3.6 เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
 3.7 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
 3.8 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนําผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ท้องถิ่น หรือสถานประกอบการในการประกอบอาชีพ 
 3.9 เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.10 เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีเกษตร 
และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
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4. ข้อกําหนดทั่วไป 
 4.1 เป็นผลงานส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่            
มีการนําเทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการออกแบบ มีกระบวนการผลิตขึ้นเอง สามารถใช้งานได้จริง
และสามารถทํางานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่คิดค้น
ขึ้นใหม่ หรือพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีความปลอดภัย ปราศจากผลกระทบต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือมีการนําเอาเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ (BCG) ได้แก่ เศรษฐกิจเทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐกิจเทคโนโลยี
การหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มาใช้ในการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
 4.3 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้งานได้จริง มีความปลอดภัย เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์      
และมีการนําไปทดลองใช้งานจริงกับบุคคลทั่วไปหน่วยงานชุมชน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกัน 
 4.4 เป็นผลงานสิ ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการด้านการเรียนการสอนหรือรายวิชา
โครงการ ที ่สามารถสาธิตหรือทดลองการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต 
หรือทดลองการใช้งานให้เห็นได้อย่างเด่นชัด 
 4.5 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบปกติ ในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
การศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 
ไม่เกิน 10 คน และจํานวนครูที่ปรึกษา จํานวนไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ผลงาน 
 4.6 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด/ประเมินฯ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จากสถานศึกษาเดียวกันต้องไม่ซ้ํากับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอ่ืนๆ อาทิเช่น ช่ือรูปร่าง คุณลักษณะและกระบวนการทํางาน ฯลฯ 
และต้องไม่เคยผ่านการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ มาก่อน หรือนําผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เดิมได้รับรางวัลมาส่งเข้าร่วมประกวด/ประเมินใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 

4.7 กรณีที่เป็นการนําสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ที่มีจําหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป มาพัฒนาต่อยอด 
ต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบ และไม่ละเมิด
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรของผู้อ่ืน 
 4.8 การจัดทําเอกสารประกอบการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้ารับการประกวด/ประเมินฯ 
ให้อัปโหลดไฟล์เอกสาร PDF เข้าระบบฐานข้อมูล Thaiinvention.net พร้อมลงทะเบียนในทุกระดับ 
การประกวด/ประเมินฯ ไฟล์เอกสาร PDF ที่ต้องอัปโหลด ประกอบด้วย 
      4.8.1 แบบน ําเสนอโครงการวิจ ัยสิ่งประด ิษฐ ์ของคนร ุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) หากไม ่ปรากฏ
การส ืบค้นข้อม ูลที่เก ี่ยวข้องในแบบว-สอศ-2 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาให ้คะแนนของเอกสารน ี้ 
   4.8.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ไม ่เกิน 20 หน้า 
   4.8.3 ภาคผนวกประกอบด ้วย 
          - คู่ม ือประกอบการใช ้งานภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษ 

- แบบแสดงคณุลักษณะผลงานฯ พิมพ์ออกจากระบบ Thaiinvention.net 
- แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง 
- หลักฐานแสดงการซื้อขายหรือจ้างผลิตหรือการส่งมอบผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้กับ

ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ หรือหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
- เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานฯ 
- รูปถ่ายจริงของผลงานสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 2-3 รูป 
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5. หล ักเกณฑ ์การพ ิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ส่ง
เข้าประกวด/ประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดทั่วไปของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท ี่ 1  
ท ุกประการ จ ึงจะเข้าร่วมการประกวด/ประเมินได้ 
 5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด/ประเมินฯ ต้องมีการลงทะเบียนผลงานในฐานข้อมูล
ออนไลน์ Thaiinvention.net ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประกวด/ประเมินฯ ตามวันและเวลาที่กําหนด จึงจะ
มีสิทธ์ิเข้าร่วมการประกวด/ประเมิน โดยให้นําส่งเอกสารแบบคุณลักษณะที่พิมพ์ออกจากระบบ ณ จุดลงทะเบียน 
ในวันที่เข้าร่วมการประกวด/ประเมินฯ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 5.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมประกวด/ประเมินฯ ต้องเป็นผลงานที่นักเรียน นักศึกษา
ทําด้วยตนเอง หากเป็นการจ้างผู้อ่ืนทําจะถูกตัดสิทธ์ิการประกวด/ประเมินฯ 
 5.4 การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในการส่งเข้าประกวด/ประเมินฯ 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเท่าน้ัน และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 
7 วัน โดยต้องตรงกับการลงทะเบียนออนไลน์ด้วย ส่วนการประกวด/ประเมินฯ ในระดับภาคและระดับชาติ 
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงช่ือ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ส่งเข้า 
ประกวด/ประเมินฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบหรือส่งประกวด/ประเมินฯ 
มากกว่า 1 ประเภทจะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าประกวด/ประเมินฯ ทันที 
 5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาด แล้วนํามาปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อย 
เพ่ือส่งเข้าร่วมการประกวด/ประเมินฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
 5.7 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ต้องสอดคล้องกับประเภทวิชาที่เรียน ทั้งสาขาวิชาเกษตรกรรม และสาขา 
วิชาช่างอุตสาหกรรม หรืออาจมีการบูรณาการข้ามประเภทวิชา หรือข้ามสถานศึกษา โดยมีครู นักเรียน นักศึกษา
ต่างสถานศึกษาร่วมกันประดิษฐ์คิดค้น 
 5.8 กรณีที่เป็นการนําสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่
ที่มีจําหน่ายมาพัฒนาต่อยอด ต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไร 
โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของผู้อ่ืน 
 5.9 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการเข้าประกวด/ประเมินฯ ในระดับชาติมาแล้ว ไม่อนุญาต
ให้เข้าร่วมประกวด/ประเมินฯ ในทุกระดับ หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังว่าผ่านการประกวด/ประเมินฯ 
มีการลอกเลียนผลงาน หรือส่งประกวดมากกว่า 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลําดับรางวัลถัดไป
ขึ้นมาแทน 
 5.10 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
ที่มีการซื้อขายในท้องตลาดแล้วนํามาเลียนแบบ ปรับปรุงหรือดัดแปลงเพื่อส่งเข้าประกวด เจ้าของผลงาน 
ต้องรับผิดชอบการละเมิดทางกฎหมาย 
 5.11 กรณีเกิดปัญหาในการดําเนินงานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเป็นผู้ช้ีขาด 
 5.12 กรณีคะแนนรวมผลการตัดสินของผลงานเท่ากัน จะพิจารณาจากความแตกต่างของคะแนน 
ที่ได้เรียงลําดับจากจุดให้คะแนนที่มีค่ามากไปหาน้อย 
 

6. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรายงานการว ิจ ัย 
 เอกสารประกอบการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้ารับการประกวด/ประเมินฯ ให้อัปโหลด 
ไฟล์เอกสาร PDF เข้าระบบฐานข้อมูล Thaiinvention.net พร้อมลงทะเบียนในทุกระดับการประกวด/ประเมินฯ 
ไฟล์เอกสาร PDF ที่ต้องอัปโหลดประกอบด้วย 
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 1. แบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) หากไม่ปรากฏการสืบค้น
ข้อม ูลที่เก ี่ยวข้องในแบบ ว-สอศ-2 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาให ้คะแนนของเอกสารน ี้ 
 2. แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ไม ่เกิน 20 หนา้ 
 3. ภาคผนวกประกอบด ้วย 
     - คู่ม ือประกอบการใช ้งานภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษ 
     - แบบแสดงคุณลักษณะผลงานฯ พิมพ์ออกจากระบบ Thaiinvention.net 
     - แบบรับรองการนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง 
     - หลักฐานแสดงการซื้อขายหรือจ้างผลิตหรือการส่งมอบผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้กับชุมชน 
องค์กร สถานประกอบการ หรือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
      - เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานฯ 
   - รูปถ่ายจริงของผลงานสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 2-3 รูป 

 

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

7.  การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 
 7.1 ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
 7.2 ขนาดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนาด 16 point และห ัวข ้อขนาด 18 point 
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8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

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

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

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

    1.3 คู่มือประกอบการใช้งาน และแบบคณุลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (2 คะแนน) 
    ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด/เอกสารประกอบ 2 1.5 1 0 

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

     อัปโหลดไฟล์ไม่เกินวันและเวลาที่กําหนด และความครบถ้วนสมบูรณ์ 
      ของไฟล์ PDF ประกอบด้วยแบบ ว-สอศ-2 แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก 

2 - - 0 

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

 3. การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
 3.1 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
 3.2 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอผลงานภาษาไทย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
 3.3 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาไทย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
 3.4 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
 3.5 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
 3.6 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
 3.7 ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี (5 คะแนน) 5 4 3 2 

 4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้านการออกแบบ (รวม 10 คะแนน) 
 4.1 เทคนิคการออกแบบและระบบการทํางาน (4 คะแนน) 4 3 2 1 

 4.2 รูปแบบความเหมาะสม (3 คะแนน) 3 2 1 0 

 4.3 ความปลอดภัย (3 คะแนน) 3 2 1 0 

 5. การเลือกใช้วัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
 5.1 วัสดุเหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (5 คะแนน) 5 3 1 0 
 5.2 คุณภาพของวัสดุ (5 คะแนน) 5 3 1 0 
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ข้อกําหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนฯ ประจําปีการศึกษา 2565 
ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ 6 

 
 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

 6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 30 คะแนน) 
 6.1 ประโยชน์การใช้งาน (10 คะแนน) 10 8 6 4 
 6.2 ประสิทธิภาพ (10 คะแนน) 10 8 6 4 
 6.3 ประสิทธิผล (10 คะแนน) 10 8 6 4 

รวม 100 คะแนน 
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9. ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
 1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 15 คะแนน) 
 จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
    1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย 
         สิ่งประดิษฐ์/ความชัดเจน    
         ถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด 
         ตามแบบ ว-สอศ-2 
         (2 คะแนน) 

ดีมาก
 = (2) 

ข้อมูลและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบเสนอโครงการ 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีความสมบรูณ์ครบถ้วน  
ทั้งในด้านเน้ือหาภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้อง 
ของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทําไฟล ์PDF 
เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ดี
= (1.5) 

ข้อมูลและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบเสนอโครงการ 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีความสมบรูณ์ครบถ้วน  
ทั้งในด้านเน้ือหา ภาพประกอบ แต่ไม่มีความประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทําไฟล์ PDF 

พอใช้ 
= (1) 

ข้อมูลและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบเสนอโครงการ 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วน ทัง้ในด้านเน้ือหา 
ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ 
ในการพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทําไฟล์ PDF 

ปรับปรุง 
= (0) 

ไม่อัปโหลดไฟล์ PDF แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 

    1.2 แบบรายงานการวิจัย 
         ตามแบบ ว-สอศ-3  
         (9 คะแนน) 
 
         1.2.1 รูปแบบการวิจัย 
                 ที่ถูกต้อง 

    (4 คะแนน) 

ดีมาก
 = (4) 

รูปแบบรายงานการวิจัยทั้ง 5 บท มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ทั้งในด้านเน้ือหา ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้อง 
ของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทําไฟล์ PDF
เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ดี
 = (3) 

รูปแบบรายงานการวิจัยทั้ง 5 บท มีความสมบรูณ์ครบถ้วน
ทั้งในด้านเน้ือหา ภาพประกอบ แต่ไม่มีความประณีต
ถูกต้องของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทํา 
ไฟล์ PDF เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

พอใช้
 = (2) 

รูปแบบรายงานการวิจัยทั้ง 5 บท ไม่ครบถ้วน ทั้งในด้าน
เน้ือหา ภาพประกอบ ไม่มีความประณีตถูกต้องของ
รูปแบบในการพิมพ์ การจัดทาํปก การจัดทําไฟล์ PDF  
ไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

ปรับปรุง = 
(1) 

รูปแบบรายงานการวิจัยทั้ง 5 บท ไม่มีความถูกต้อง 
ไม่เหมาะสมทีจ่ะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

 
 

 
 
 

/1.2.2 ความสมบูรณ์... 
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา
1.2.2 ความสมบูรณ ์

                 ของเน้ือหา 
     (5 คะแนน) 

ดีมาก 
 = (5)

เน้ือหางานวิจัยทั้ง 5 บท มีความสมบูรณค์รบถ้วน  
ตามหลักวิชาการ เหมาะสมท่ีจะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้  

ดี 
 = (3) 

เน้ือหางานวิจัยทั้ง 5 บท มีความสมบูรณค์รบถ้วน 
ตามหลักวิชาการ แต่มีข้อบกพร่องบางส่วนเหมาะสม 
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้

พอใช้ 
 = (1)

เน้ือหางานวิจัยทั้ง 5 บท มีขอ้บกพร่องมากไม่เหมาะสม 
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้

ปรับปรุง 
= (0)

เน้ือหางานวิจัยทั้ง 5 บท ไม่มีความถูกต้องไม่เหมาะสม 
ที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้

    1.3 คู่มือประกอบการใช้งาน 
         ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ    
         เป็นภาษาไทยและ 
         ภาษาอังกฤษ 
         คู่มือฯ ภาษาไทยและ    
         ภาษาอังกฤษ ความชัดเจน   
         ความถกูต้องของข้อมูล 
         (2 คะแนน) 

ดีมาก 
 = (2)

มีคู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถูกต้องครบถ้วน 

ดี 
 = (1.5)

มีคู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

พอใช้ 
 = (1)

มีคู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึง่ 

ปรับปรุง
 = (0)

ไม่มีคู่มือประกอบการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

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

         (2 คะแนน) 

ดีมาก 
 = (2) 

อัปโหลดไฟล์ภายในวันและเวลาที่กําหนด 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  
และภาคผนวก ที่อัปโหลด มีความสมบูรณ์ของเน้ือหาครบถ้วน 
และมีข้อมูลถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

ปรับปรุง = 
(0) 

ไม่ได้อัปโหลดไฟล์ภายในวันและเวลาที่กําหนดไฟล์ PDF 
ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก 
ที่อัปโหลด มีข้อมูลไม่ถูกต้องอัปโหลดไฟล์ไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์ 

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

2.1 ประดิษฐ ์หรือ พัฒนา 
       ขึ้นใหม่  

         (10 คะแนน) 

ดีมาก 
 = (10) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ทีค่ิดคน้ขึ้นใหม่ มคีวามทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ และต้องไม่เคยประกวดในระดับชาติมาก่อน

ดี 
 = (8) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ทีพ่ัฒนาปรับปรุงขึน้ใหม่ มีความทันสมัย
มีประสิทธิภาพ และต้องไม่เคยประกวดในระดับชาติมาก่อน

พอใช้ 
 = (6) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พฒันาปรับปรุงขึ้นใหม่ แต่ไม่มี 
ความทันสมัย ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ และต้องไม่เคย
ประกวดในระดับชาติมาก่อน 

ปรับปรุง
 = (4) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พฒันาปรับปรุงขึ้นใหม่บางส่วน 
และต้องไม่เคยประกวดในระดับชาติมาก่อน 

 
 

/2.2 สามารถพัฒนา... 
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา
2.2 สามารถพัฒนาสู่ระบบ 
     อุตสาหกรรม 
     และเชิงพาณิชย์ได้   

         และมคีวามปลอดภัย 
         ไม่มผีลกระทบต่อธรรมชาติ 
         และสิ่งแวดล้อม 
         (10 คะแนน) 

ดีมาก
 = (10) 

สามารถพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้ 
โดยมีหลักฐานการซ้ือขาย มคีวามปลอดภัย ไม่มีผลกระทบ
ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดี
 = (8) 

สามารถพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้ 
โดยผู้ซื้อให้ปรบัปรุงผลงาน และมีหลักฐานข้อเสนอแนะ 
และใบสั่งซ้ือ มีความปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 พอใช้
 = (6) 

มีหลักฐานสถานประกอบการ หน่วยงานและชุมชน  
หรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา 
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพ่ือนําไปใช้งาน มีความปลอดภัย  
ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุง
 = (4) 

ไม่มีหลักฐานการให้คําปรึกษาจากสถานประกอบการ 
หน่วยงานและชุมชน แต่มีแนวโน้มต่อยอดอุตสาหกรรม 
และเชิงพณิชย์ได้ มีความปลอดภัย ไม่มีผลกระทบ 
ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3. การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน)
  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา

3.1 ความพร้อมในการนําเสนอ 
         ผลงานและการสาธิต 
         ภาษาไทย 

     (1.5 คะแนน) 

ดีมาก
 = (1.5) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบายสาธิต ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่
ผลงานอย่างครบถ้วนและเหมาะสม 

ดี
 = (1) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบายสาธิต ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่
ผลงาน แต่มีขอ้บกพร่องบางส่วน 

พอใช้
 = (0.5) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบายสาธิต ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่
ผลงาน มีข้อบกพร่องมาก 

ปรับปรุง 
= (0) 

ไม่มีความพร้อมในการนําเสนอผลงาน 

3.2 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอ 
     ผลงานภาษาไทย 

       (1.5 คะแนน) 

ดีมาก
 = (1.5) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาทของผู้นําเสนอ  
เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน 

ดี
 = (1) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาทของผู้นําเสนอ  
เหมาะสม  2  ด้าน 

พอใช้
 = (0.5) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาทของผู้นําเสนอ  
เหมาะสม 1 ด้าน 

ปรับปรุง 
= (0) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาทของผู้นําเสนอ 
ไม่เหมาะสม 

 

/3.3 ความชัดเจน... 
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 จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา
3.3 ความชัดเจนในการนําเสนอ 
     ผลงานภาษาไทย 

       (2 คะแนน) 

ดีมาก
 = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงด้านแนวความคิด 
การประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ใช้สอยและประสิทธิภาพ  
วิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ทั้ง 4 ด้าน 

ดี
 = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงด้านแนวความคิด 
การประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ใช้สอยและประสิทธิภาพ 
วิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ทั้ง 3 ด้าน 

พอใช้
 = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเห็นจริงด้านแนวความคิด 
การประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ใช้สอยและประสิทธิภาพ 
วิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ทั้ง 2 ด้าน 

ปรับปรุง 
= (0) 

ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ 

3.4 การนําเสนอผลงาน
       และสาธิตภาษาอังกฤษ 

         (1.5 คะแนน) 

ดีมาก
=(1.5) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสาร 
ในการเผยแพรผ่ลงานอย่างครบถ้วนและเหมาะสม 

ดี
 = (1) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสาร 
ในการเผยแพรผ่ลงานอย่างแต่มีข้อบกพร่องบางส่วน 

พอใช้
 = (0.5) 

มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการอธิบายสาธิตทดลอง ตลอดจนเอกสาร 
ในการเผยแพรผ่ลงานอย่างแต่มีข้อบกพร่องมาก 

ปรับปรุง
= (0) 

ไม่มีความพร้อมในการนําเสนอผลงาน 

3.5 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอ     
       ผลงานภาษาอังกฤษ 
       (1.5 คะแนน) 

ดีมาก
= (1.5) 

การแต่งกายการใช้คําพูด กิริยามารยาทของผู้นําเสนอ  
เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน 

ดี
 = (1) 

การแต่งกายการใช้คําพูด กิริยามารยาทของผู้นําเสนอ  
เหมาะสมทั้ง 2 ด้าน

พอใช้
 = (0.5) 

การแต่งกายการใช้คําพูด กิริยามารยาทของผู้นําเสนอ  
เหมาะสมทั้ง 1 ด้าน

ปรับปรุง
= (0) 

การแต่งกายการใช้คําพูด กิริยามารยาทของผู้นําเสนอ  
ไม่เหมาะสม

 
/3.6 ความชัดเจน... 
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
3.6 ความชัดเจนในการนําเสนอ 

       ผลงานภาษาอังกฤษ 
       (2 คะแนน) 

 

ดีมาก
 = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริงด้านแนวความคิด 
การประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ใช้สอยและประสิทธิภาพ 
วิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ทั้ง 4 ด้าน 

ดี
 = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริงด้านแนวความคิด 
การประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ใช้สอยและประสิทธิภาพ 
วิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ทั้ง 3 ด้าน 

พอใช้
 = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลองผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริงด้านแนวความคิด 
การประดิษฐ์ ด้านประโยชน์ใช้สอยและประสิทธิภาพ 
วิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ทั้ง 2 ด้าน 

ปรับปรุง 
= (0) 

ไม่สามารถอธิบายประกอบการสาธิตหรือทดลอง 

3.7 ความสามารถในการใช้สื่อ 
     และเทคโนโลยี 

       (5 คะแนน) 

ด ีมาก 
= (5) 

สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย น่าสนใจ ครอบคลุมเน้ือหา 
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามเวลาที่กําหนด 

ด ี 
= (4) 

สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย น่าสนใจ ครอบคลุมเน้ือหา 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  

พอใช้
= (3) 

สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ได้อย่างหลากหลาย

ปรับปรุง
= (2) 

สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอสิ่งประดิษฐ์ฯ 

 4. ความเหมาะสมของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้านการออกแบบ (รวม 10 คะแนน)
  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

4.1 เทคนิคการออกแบบ 
       และระบบการทํางาน 

         (4 คะแนน) 

ด ีมาก 
= (4) 

การออกแบบและระบบการทํางานได้ถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ และระบบการทํางานไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

ด ี 
= (3) 

การออกแบบและระบบการทํางานได้ถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ แต่ระบบการทํางานยุ่งยากซับซ้อน 

พอใช้
 = (1) 

การออกแบบและระบบการทํางานได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการบางส่วน และระบบการทํางานยุ่งยากซับซ้อน 

ปรับปรุง
 = (0) 

การออกแบบและระบบการทํางานไม่เป็นไปตามหลัก
วิชาการ และระบบการทํางานยุ่งยากซับซ้อน 
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ข้อกําหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนฯ ประจําปีการศึกษา 2565 
ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ 12 

 

  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
    4.2 รูปแบบความเหมาะสม 
       (3 คะแนน) 

ดีมาก
 = (3)

รูปร่าง ขนาด นํ้าหนักเหมาะสมกับลักษณะของผลงาน 
ครบทัง้ 3 ด้าน

ดี
 = (2) 

รูปร่าง ขนาด นํ้าหนักเหมาะสมกับลักษณะของผลงาน 
เหมาะสม2ด้าน

พอใช้
 = (1) 

รูปร่าง ขนาด นํ้าหนักเหมาะสมกับลักษณะของผลงาน 
เหมาะสม1ด้าน

ปรับปรุง
 = (0) 

รูปร่าง ขนาด นํ้าหนักไม่เหมาะสมกับลักษณะของผลงาน  

4.3 ความปลอดภัย 
       (3 คะแนน) 

ดีมาก
 = (3) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย 
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผูใ้ช้งาน 

ดี
 = (2) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย 
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผูใ้ช้งาน แต่ต้องแก้ไขเพิม่เติม 

พอใช้
 = (1) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความปลอดภัย 
ในการใช้งานและมีระบบป้องกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งานอย่างใดอย่างหน่ึงแต่ไม่สมบูรณ์ 

ปรับปรุง
 = (0) 

การทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ไม่มีความปลอดภัย 
ในการใช้งานและไม่มีระบบปอ้งกันอันตรายต่อผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผูใ้ช้งาน 

5. การใช้วัสดุในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน)
 จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา

5.1 วัสดุเหมาะสมกับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ 

(5 คะแนน) 

ดีมาก
 = (5) 

ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทัง้ 3 ด้าน 

ดี
 = (3) 

ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2ด้าน 

พอใช้
 = (1) 

ใช้วัสดุเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยกับผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้าน 

ปรับปรุง
 = (0) 

ใช้วัสดุไม่เหมาะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย 
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 จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา
5.2 คุณภาพของวัสดุ 
     (5 คะแนน) 

ดีมาก
 = (5) 

คุณภาพของวัสดุที่ใช้ มคีวามคงทนแข็งแรง 
เหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  

ดี
 = (3) 

คุณภาพของวัสดุที่ใช้ มคีวามคงทนแข็งแรง 
สูงเกินความจําเปน็กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

พอใช้
 = (1) 

คุณภาพของวัสดุที่ใช้ มคีวามคงทนแข็งแรง 
น้อยกว่าที่ควรจะใช้กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ปรับปรุง
 = (0)

คุณภาพของวัสดุที่ใช้ มคีวามคงทนแข็งแรง 
ไม่เหมาะสมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

6. คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 30 คะแนน)
 จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา

6.1 ประโยชน์การใช้งาน 
       (10 คะแนน) 

ดีมาก 
 = (10) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมลูและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อการใช้งานได้จริงและมีหลกัฐานการนาํไปใช้กับบคุคล 
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน ทีน่ําไปทดลองใช้  
ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง ที่นําไปทดสอบ/ทดลองใช้/ตรวจสอบ
มาตรฐาน 3 หน่วยงาน มีแบบรับรองการนําผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง 

ดี 
 = (8) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมลูและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อการใช้งานได้จริงและมีหลกัฐานการนาํไปใช้กับบคุคล 
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน ทีน่ําไปทดลองใช้  
ไม่น้อยกว่า 2แห่ง ที่นําไปทดสอบ/ทดลองใช้/ตรวจสอบ
มาตรฐาน 2 หน่วยงาน มีแบบรับรองการนําผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง 

พอใช้ 
 = (6) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมลูและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อการใช้งานได้จริงและมีหลกัฐานการนาํไปใช้กับบคุคล 
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน ทีน่ําไปทดลองใช ้
ไม่น้อยกว่า 1แห่ง ที่นําไปทดสอบ/ทดลองใช้/ตรวจสอบ
มาตรฐาน 1หน่วยงาน มีแบบรับรองการนําผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้งานจริง 

ปรับปรุง
 = (4) 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมลูและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อการใช้งานได้จริงและมีหลกัฐานการนาํไปใช้กับบคุคล 
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน ทีน่ําไปทดลองใช้  
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