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ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ”
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
…………………………………………..

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ

1. คำจำกัดควำม
เป็นเครื่องจักรกล หรือเครื่องมือกล ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ส่งเสริม สนับสนุน ในกำรประกอบอำชีพด้ำน
ต่ำ งๆ เช่น อุต สำหกรรม เกษตรกรรม พำณิช ยกรรม คหกรรม ศิล ปกรรม สำมำรถทำงำนได้อ ย่ำ งมี
ประสิทธิภำพ(ไม่ใช่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรประกอบอำชีพ )
เครื่องจักรกล หมำยถึง ชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นจำกส่วนหนึ่ง หรือ ส่วนต่ำงๆหลำยส่วน ซึ่งถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อ
ทำให้บรรลุจุดมุ่งหมำยเฉพำะเจำะจงอย่ำงหนึ่ง เครื่องจักรกลจะต้องมีพลังขับเคลื่อน เช่น พลังงำนเชิงกล ควำมร้อน
เคมี หรือไฟฟ้ำ เป็นต้น
เครื่องมือกล หมำยถึง เครื่องมือที่ทำงำนโดยอำศัยพลังงำนขับเคลื่อน เช่น ไฟฟ้ำ เครื่องยนต์ หรือต้นกำลัง
อื่นๆ
2. เจตนำรมณ์
เพื่ อกำรประกอบอำชี พ โดยมีจุ ดมุ่ ง หมำยให้นั กประดิ ษฐ์ จัดท ำผลงำนสิ่ งประดิ ษฐ์ ที่ สำมำรถน ำไปใช้
ประกอบอำชี พด้ ำ นต่ ำง ๆ ก่ อให้ เกิ ดมู ลค่ ำเพิ่ มทำงเศรษฐกิ จสำมำรถลดต้ น ทุ นกำรผลิ ต เช่ น อุ ตสำหกรรม
เกษตรกรรม พำณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เป็นต้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอำชีวศึกษำของชำติ
3.2 เพื่อส่งเสริมกำรวิจัย และพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำ
3.3 เพื่อสนับสนุนกำรนำไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
3.4 เพื่อพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม
3.5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และทักษะในกระบวนกำร ประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนำกำรประกอบอำชีพ
3.6 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ท้องถิ่น หรือ สถำน
ประกอบกำรในกำรประกอบอำชีพ
3.7 เพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
4. ข้อกำหนดทั่วไป
4.1 เป็นเครื่องจักรกล ที่ประดิษฐ์ขึ้น ใหม่หรือพัฒนำขึ้น เพื่อใช้ส่งเสริม สนับสนุน ในกำรประกอบ
อำชีพด้ำนต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรม เกษตรกรรม พำณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรมเหมำะสมกับกำรใช้ง ำน
มีควำมปลอดภัย มีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมไม่เกินมำตรฐำน
4.2 เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถนำโปรแกรมประยุกต์ (Application) เป็นส่วนหนึ่งในกำร
ทำงำนหรือไม่ก็ได้
/4.3 กรณีที่เป็น...
4.3 กรณีที่เป็นกำรนำสินค้ำ หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่มีจำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำ
ได้มีกำรพัฒ นำให้มีประสิทธิภำพดี ขึ้นกว่ำเดิม อย่ำงไร โดยจะต้อ งไม่ลอกเลี ยนแบบและไม่ละเมิด อนุสิทธิบัต ร
หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น
4.4 เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำร กำรเรียน กำรสอน ที่สำมำรถสำธิตหรือทดลอง
กำรใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ หรือ มีหลักฐำนแสดงกำรสำธิตหรือ ทดลองกำรใช้งำนให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน
4.5 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 2 จำกสถำนศึกษำเดียวกัน ต้องไม่ซ้ำกับ
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ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทเดียวกัน และประเภทอื่น ๆ อำทิเช่น ชื่อ รูปร่ำง คุณลักษณะและกระบวนกำร
ทำงำน ฯลฯ
4.6 มีเอกสำรแบบนำเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) แบบรำยงำนกำร
วิจัย (แบบ ว-สอศ-3) คู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำไทย และภำษำอังกฤษ และแบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
จำนวน 2 เล่ม เอกสำรจะต้องอยู่ภำยในเล่มเดียวกัน หำกไม่อยู่ภำยในเล่มเดียวกัน คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำ
ตรวจให้คะแนนจะมีผลคะแนนเป็นศูนย์
4.7 แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้ำร่วมกำรประกวดให้เป็นไปตำมแบบที่สำนักวิจัยและ
พัฒนำกำรอำชีวศึกษำ กำหนด จำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จำนวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน
จำนวน 1 แผ่น)
4.8 ให้บันทึกข้อมูลเนื้อหำทั้งหมดลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (*.doc และ *.pdf) ลงแผ่น CD หรือ DVD
ตำมลำดับ พร้อมระบุรำยละเอียด ชื่อผลงำน ชื่อสถำนศึกษำ จำนวน 3 แผ่น และบรรจุลงไว้ในซองติดไว้ที่ปกด้ำน
ในของเอกสำรประกอบกำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 2 เล่ม ๆ ละ จำนวน 1 แผ่น และอีกจ ำนวน
1 แผ่น ให้นำส่งตอนลงทะเบียนพร้อมแบบคุณลักษณะฯ ตำมข้อ 4.7
4.9 เป็นนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำระบบทวิภำคี
ซึ่ง กำลัง ศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จำนวนไม่เกิน 10 คน และที่
ปรึกษำจำนวนไม่เกิน 5 คน
4.10 ในกำรประกวดระดับชำติ ให้มีแผ่นป้ำยไวนิ ล โปสเตอร์ แสดงรำยละเอียดกำรนำเสนอ ผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นภำษำอังกฤษขนำด 1.50 X 1.80 ม.
5. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.1 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณ สมบัติครบถ้วนตำมข้อกำหนดทั่ วไปของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 2 ทุกประกำร จึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้
5.2 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงำนตำมวันและเวลำที่กำหนด
หำกไม่ลงทะเบียนและติดตั้งตำมวันและเวลำที่กำหนดไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมกำรประกวดแต่อนุญำตให้จัดแสดงผล
งำนได้
5.3 กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้
ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวดไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ส่วนกำรประกวดใน
ระดับภำค และระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.4 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบหรือ
ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
5.5 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำมีกำรลอก
เลียนผลงำน หรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัล และเลื่อนลำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน
5.6 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำด แล้วนำมำปรับปรุงหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อย
เพื่อส่งเข้ำประกวดจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
/5.7 ผลงำนสิ่ง...
5.7 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ต้องสอดคล้องกับประเภทวิชำที่เรียนของผู้ประดิษฐ์ หรือ อำจมีกำรบูรณำกำร
ข้ำมประเภทวิชำ หรือข้ำมสถำนศึกษำ โดยมีครูนักเรียนนักศึกษำต่ำงสถำนศึกษำร่วมกันประดิษฐ์คิดค้น
5.8 กรณีที่เป็นกำรนำสินค้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถ แสดงให้เห็นว่ำได้
มีกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตรของผู้อื่น
5.9 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 2 ต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ ก่อนวัน
ประกำศผลกำรประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับงบประมำณจำกสำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและได้รับกำร
รับรองผลกำรประกวดฯ ในกรณีไม่ลงทะเบียนในฐำนข้อมูลออนไลน์ หำกได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดจะถูกถอด
ถอนรำงวัลและเลื่อนลำดับถัดไปขึ้นมำแทน
5.10 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เคยผ่ำนกำรประกวดในระดับภำคทุกประเภทมำแล้ว และยังไม่ได้รับกำร
พัฒนำปรับปรุง ห้ำมนำมำประกวดซ้ำ
5.11 กรณีเกิดปัญหำในกำรดำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด
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6. เอกสำรประกอบกำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย
เอกสำรนำเสนอผลงำนในกำรประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ต้องอยู่ในเล่มเดียวกันโดย
จำนวน 2 เล่ม จัดเรียงตำมลำดับ ดังนี้
6.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ”
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ปีพุทธศักรำช 2561-2562 (แบบ ว-สอศ-2)
6.2 แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ไม่เกิน 20 หน้ำ
6.3 ภำคผนวก
6.3.1 คู่มือกำรใช้งำน
6.3.2 แบบรับรองกำรนำผลสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง ประจำปีกำรศึกษำ 2561
6.3.3 แบบนำเสนอคุณลักษณะ
6.3.4 หลักฐำนกำรซื้อขำยเชิงพำณิชย์และอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
6.4 แผ่น CD หรือ DVD ที่มีข้อมูลทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์นำมสกุล *.doc และ *.pdf ติดอยู่บริเวณ
ด้ำนใน จำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จำนวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน จำนวน 1 แผ่น)
7. กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ และแบบรำยงำนกำรวิจัย
7.1 รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK
7.2 ขนำดตัวอักษร แบบปกติ ขนำด 16 point และหัวข้อ ขนำด 18 point

/8. หลักเกณฑ์กำร...
8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 2
ระดับคะแนน
ดีมำก
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
1. เอกสำรประกอบกำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน)
1.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ-2) (3 คะแนน)
ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด
3
2
1
0
1.2 แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) (9 คะแนน)
1.2.1 กำรเขียนบทนำ (2 คะแนน)
2
1.5
1
0.5
1.2.2 แนวควำมคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง (1 คะแนน)
1
0.5
0
0
1.2.3 วิธีดำเนินกำรวิจัย (2 คะแนน)
2
1.5
1
0.5
1.2.4 ผลกำรวิจัย (2 คะแนน)
2
1.5
1
0.5
1.2.5 สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ (2 คะแนน)
2
1.5
1
0.5
1.3 คู่มือประกอบกำรใช้งำนและแบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (1 คะแนน)
ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด
1
0.5
0
0
1.4 CD/DVD บันทึกข้อมูลตำมข้อกำหนดในข้อ 4.8 (2 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่ง ประดิษฐ์ฯ
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ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
2
1.5
2. ข้อกำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน)
2.1 ประดิษฐ์ หรือพัฒนำขึ้นใหม่ (10 คะแนน)
10
8
2.2 สำมำรถทำงำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ (5 คะแนน)
5
4
2.3 หลักฐำนกำรซื้อขำยเชิงพำณิชย์ (5 คะแนน)
5
4
3. กำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน)
3.1 กำรนำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย (1.5 คะแนน)
1.5
1
3.2 บุคลิกภำพของผู้นำเสนอผลงำนภำษำไทย (1.5 คะแนน)
1.5
1
3.3 ควำมชัดเจนในกำรนำเสนอผลงำนภำษำไทย (2 คะแนน)
2
1.5
3.4 กำรนำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำคภำษำอังกฤษ (1.5
1.5
1
คคะแนน)
3.5 บุคลิกภำพของผู้นำเสนอผลงำนภำคภำษำอังกฤษ (1.5 คะแนน) 1.5
1
3.6 ควำมชัดเจนในกำรนำเสนอผลงำนภำคภำษำอังกฤษ (2 คะแนน)
2
1.5
4.
กำรน
ำเสนอผลงำน
(
5
คะแนน
)
4. ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ (รวม 20 คะแนน )
( 204.1คะแนน
เทคนิค) กำรออกแบบและระบบกำรทำงำน อัตโนมัติหรือแบบ 10
8
อื่น ๆ (10 คะแนน)
4.2 รูปแบบควำมเหมำะสม (4 คะแนน)
4
3
4.3 ควำมปลอดภัย (4 คะแนน)
4
3
4.4 ผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (2 คะแนน)
2
1.5

1

0.5

6
3
3

4
2
2

0.5
0.5
1
0.5
0.5
1

0
0
0
0
0
0

6

4

2
2
1

1
1
0.5
/จุดให้คะแนน...

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่ง ประดิษฐ์ฯ
5. กำรเลือกใช้วัสดุในกำรผลิตผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน)
5.1 วัสดุเหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ (5 คะแนน)
5.2 คุณภำพของวัสดุ (5 คะแนน)
6. คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 25 คะแนน)
6.1 ประโยชน์กำรใช้งำน (10 คะนน)
6.2 ประสิทธิภำพกำรทำแบบอัตโนมัติหรืออื่น ๆ (10 คะแนน)
6.3 ประสิทธิผลต่อกำรลงทุน (5 คะแนน)
รวม

ดีมำก

ระดับคะแนน
ดี
พอใช้ ปรับปรุง

5
5

4
4

3
3

10
10
5

8
6
8
6
4
3
100 คะแนน

2
2
4
4
2

9. ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 2
1. เอกสำรประกอบกำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจำรณำ
1.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ
- ข้อมูลและรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบแสนอ
ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/
โครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 27 ข้อ
รำยละเอียด (แบบ ว-สอศ-2)
- มี ค วำมสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น ทั้ ง ในด้ ำ นเนื้ อ หำ
ดีมำก = (3)
(3 คะแนน)
ภำพประกอบ มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ
ในกำรพิมพ์ กำรจัดทำปก กำรจัดทำรูปเล่ม
- เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้
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- ข้อมูลและรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบแสนอ
โครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 27 ข้อ
- มี ค วำมสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น ทั้ ง ในด้ ำ นเนื้ อ หำ
ภำพประกอบ แต่ไม่มีควำมประณีตถูกต้อง
ดี = (2)
- ของรูปแบบ ในกำรพิมพ์ กำรจัดทำปก
- กำรจั ด ท ำรู ป เล่ ม เหมำะสมที่ จ ะเก็ บ ไว้ เ ป็ น
เอกสำรอ้ำงอิงได้
- ข้อมูลและรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบแสนอ
โครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 27 ข้อ
พอใช้ = (1) - ไม่ครบถ้วน ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ
- ไม่มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ
- ในกำรพิมพ์ กำรจัดทำปก กำรจัดทำรูปเล่ม
ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้
ปรับปรุง = (0)- ไม่นำส่งแบบแสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ
- ทั้ง 27 ข้อ

/จุดให้คะแนน...
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
1.2 แบบรำยงำนกำรวิจัย
(แบบ ว-สอศ-3)
(9 คะแนน)
1.2.1 กำรเขียนบทนำ
(2 คะแนน)

1.2.2 แนวคิด ทฤษฎี
และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1
(1 คะแนน)

ข้อพิจำรณำ
- ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ดีมำก = (2) - ควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์
- กับสภำพปัญหำครบถ้วนถูกต้อง
- ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ดี = (1.5) - ควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์
- กับสภำพปัญหำถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน
- ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ ของปัญ หำ
พอใช้ = (1) - ควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์
กับสภำพปัญ หำไม่สอดคล้องกัน
- ไม่มีควำมเป็นมำและควำมสำคัญ ของปัญหำ
ปรับปรุง = (0.5)- วัตถุประสงค์ และสภำพปัญ หำ
ดีมำก = (1)
ดี = (0.5)
พอใช้ = (0)
ปรับปรุง = -(0)

1.2.3 วิธีดำเนินกำรวิจัย

ดีมำก = (2)

มี ก ำรน ำองค์ ค วำมรู้ จ ำกเอกสำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งม ำ
ประยุกต์ใช้ มีกำรนำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอื่น ๆ มำ
สนับสนุนกำรวิจัยถูกต้องครบถ้วน
มี ก ำรน ำองค์ ค วำมรู้ จ ำกเอกสำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งมำ
ประยุกต์ใช้ มีกำรนำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอื่น ๆ มำ
สนับสนุนกำรวิจัยถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน
มี ก ำรน ำองค์ ค วำมรู้ จ ำกเอกสำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งมำ
ประยุกต์ใช้ มีกำรนำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอื่น ๆ มำ
สนับสนุนกำรวิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
ไม่มีกำรนำองค์ควำมรู้จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
มำประยุกต์ใช้ ไม่มีกำรนำแนวคิด หรือ งำนวิจัยอื่นๆ
มำสนับสนุนกำรวิจัย
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร
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(2 คะแนน)

ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีกำรที่ใช้
ตอบปัญหำกำรวิจัยถูกต้องครบถ้วน
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร
ดี = (1.5)
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำ
กำรวิจัยถูกต้องครบถ้วน แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร
พอใช้ = (1)
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ ตอบปัญหำ
กำรวิจัยถูกต้องครบถ้วนแต่มีข้อผิดพลำดมำก
ไม่มีควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร
ปรับปรุง = (0.5) ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีกำรที่ใช้
ตอบปัญหำกำรวิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน

/จุดให้คะแนน...
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
1.2.4 ผลกำรวิจัย
(2 คะแนน)

1.2.5 สรุป อภิปรำยผล
และข้อเสนอแนะ
(2 คะแนน)

1.3 คู่มือประกอบกำรใช้งำนฯ/ควำม
ชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/
รำยละเอียด
(1 คะแนน)

ข้อพิจำรณำ
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ดีมำก = (2) - กำรวิ จัย และมี วิธีกำรนำเสนอผลกำรวิ จัย ถู กต้อ งและ
ครบถ้วนตำมระเบียบวิธีวิจัย
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ดี = (1.5)
- กำรวิจัยบำงข้อ และมีวิธีกำรนำเสนอผลกำรวิจัย
ตำมระเบียบวิธีวิจัยมีข้อผิดพลำดน้อย
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
พอใช้ = (1) - กำรวิจัย บำงข้อ และมีวิ ธีก ำรน ำเสนอผลกำรวิจัย ตำม
ระเบียบวิธีวิจัย มีข้อผิดพลำดมำก
กำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย
ปรับปรุง = (0.5)
และไม่มีวิธีกำรนำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย
มีก ำรสรุ ป ผลตำมวัต ถุป ระสงค์ กำรวิจั ย ตรงประเด็ น
และมีข้อเสนอแนะในกำรนำไปใช้ประโยชน์ หรือ กำร
ดีมำก = (2)
พัฒนำต่อยอด ถูกต้องครบถ้วน
มีก ำรสรุ ป ผลตำมวัต ถุป ระสงค์ กำรวิจั ย ตรงประเด็ น
และมีข้อเสนอแนะในกำรนำไป ใช้ประโยชน์ หรือกำร
ดี = (1.5)
พัฒนำต่อยอดถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย
มีก ำรสรุ ป ผลตำมวัต ถุป ระสงค์ กำรวิจั ย ตรงประเด็ น
และมีข้อเสนอแนะในกำรนำไป ใช้ประโยชน์ หรือกำร
พอใช้ = (1)
พัฒนำต่อยอดถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดมำก
ไม่มีกำรสรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย และไม่ตรง
ปรับปรุง = (0.5) ประเด็น ไม่ มีข้ อเสนอแนะ ในกำรนำไปใช้ป ระโยชน์
หรือ กำรพัฒนำต่อยอด
มีรำยละเอียดด้ำนคุณ ลักษณะ กำรติดตั้ง กำรใช้งำน
ข้อควรระวัง กำรบำรุงรักษำ ที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถ
ดีมำก = (1)
ติดต่อได้ถูกต้อง และแบบคุณลักษณะฯ ถูกต้องครบถ้วน

ดี = (0.5)

มีร ำยละเอีย ดด้ำนคุณ ลัก ษณะ กำรติดตั้ง กำรใช้ง ำน
ข้อควรระวัง กำรบำรุงรักษำ ที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อ
ได้ถูกต้อง และแบบคุณลักษณะฯ แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย

ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ 7

พอใช้ = (0)

ปรับปรุง = (0)

มีรำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้ง
กำรใช้งำน ข้อควรระวัง กำรบำรุงรักษำ
ที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อได้ถูกต้อง
และแบบคุณลักษณะฯแต่มีข้อผิดพลำดค่อนข้ำงมำก
ไม่มีร ำยละเอียดด้ำนคุณลักษณะ กำรติดตั้ง
กำรใช้งำน ข้อควรระวัง กำรบำรุงรักษำ
ที่อยู่ของผู้ผลติ ที่สำมำรถตดิ ต่อได้ถูกต้อง
และแบบคุณลักษณะฯ ไมถ่ กู ตอ้ งไม่ครบถ้วน

/จุดให้คะแนน...
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
1.4 CD/DVD บันทึกข้อมูล
ตำมข้อกำหนดในข้อ 4.9
ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
(2 คะแนน)

ข้อพิจำรณำ
ดีมำก = (2)
ดี = (1.5)
พอใช้ = (1)
ปรับปรุง= (0.5)

มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ส่วน
มีข้อมูลครบถ้วนเพียง 3 ส่วน
มีข้อมูลครบถ้วนเพียง 2 ส่วน
มีข้อมูลครบถ้วนน้อยกว่ำ 2 ส่วน

2. ข้อกำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 25 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจำรณำ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่
2.1 ประดิษฐ์ หรือพัฒนำขึ้นใหม่
ดีมำก = (12)
มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ
(10 คะแนน)
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่
ดี = (10)
และมีประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่
พอใช้ = (6)
แต่มผี ลต่อประสิทธิภำพเพียงเล็กน้อย
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่
ปรับปรุง = (4)
แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภำพ
ดีมำก = (5)
ทำงำนได้ดี และสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์
2.2 สำมำรถทำงำนได้
ทำงำนได้ดี และสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์
ตรงตำมวัตถุประสงค์
ดี = (4)
แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อย
(5 คะแนน)
ทำงำนได้ดี และสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์
พอใช้ = (3)
แต่มีข้อบกพร่องมำก
ปรับปรุง = (2) ทำงำนไม่ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์
2.3 หลักฐำนกำรซื้อขำยเชิงพำณิชย์ (5
แสดง เอ ก สำร หลัก ฐำน กำร ซื ้อ ขำย ผลง ำน
คะแนน)
สิ ่ง ประดิษ ฐ์ฯ ประกอบด้ว ย สิท ธิบ ัต รหรือ อนุ
ดีมำก = (5)
สิทธิบัต ร ใบเสร็จ รับ เงิน หรือ สัญ ญำกำรซื้อ ขำย
และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อ
แสดงเอกสำรหลัก ฐำนกำรแนะนำเพิ่ ม เติ ม จำก
ดี = (4)
สิ่งประดิษฐ์เดิม แล้วจะซื้อสิ่งประดิษฐ์หรือต้นแบบ
สิ่งประดิษฐ์
พอใช้ = (3)

แสดงเอกสำรหลักฐำนกำรให้โจทย์และให้คำแนะนำ
ผู้ป ระดิษ ฐ์ฯ ในกำรนำไปสร้ำ งสิ่ง ประดิษ ฐ์เ พื่อ กำร
พัฒนำสู่เชิงพำณิชย์
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ปรับปรุง = (2)

แสดงเอกสำรหลัก ฐำนกำรให้ โ จทย์ ใ นกำรสร้ ำ ง
สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์

/3. กำรนำเสนอ...
3. กำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
3.1 ควำมพร้อมในกำรนำเสนอ
ผลงำนและกำรสำธิต ภำษำไทย
ดีมำก = (1.5)
(1.5 คะแนน)

3.2 บุคลิกภำพของผู้นำเสนอผลงำน
ภำษำไทย
(1.5. คะแนน)

3.3 ควำมชัดเจนในกำรนำเสนอผลงำน
ภำษำไทย
(2 คะแนน)

ข้อพิจำรณำ

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรนำเสนอผลงำน ใช้วัส ดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผ ลงำน อย่ำ งครบถ้ วนและ
เหมำะสม
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรนำเสนอผลงำน ใช้วัส ดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง ตลอดจน
ดี = (1)
เอกสำรในกำรเผยแพร่ ผ ลงำน แต่ มี ข้ อ บกพร่ อ ง
บำงส่วน
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรนำเสนอผลงำน ใช้วัส ดุ
พอใช้ = (0.5)
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลองตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก
ปรับปรุง = (0) - ไม่มีควำมพร้อมในกำรนำเสนอผลงำน
กำรแต่ ง กำย กำรใช้ ค ำพู ด กิ ริ ย ำมำรยำทของผู้
ดีมำก = (1.5)
นำเสนอ เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน
กำรแต่ ง กำย กำรใช้ ค ำพู ด กิ ริ ย ำมำรยำทของผู้
ดี = (1)
นำเสนอ เหมำะสม 2 ด้ำน
กำรแต่งกำย กำรใช้คำพูด กิริยำมำรยำท ของผู้นำ
พอใช้ = (0.5)
เสนอ เหมำะสม 1 ด้ำน
กำรแต่ ง กำย กำรใช้ ค ำพู ด กิ ริ ย ำมำรยำทของผู้
ปรับปรุง = (0)
นำเสนอ ไม่เหมำะสม
อธิ บ ำยประกอบกำรสำธิ ต หรื อ ทดลอง ผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงใน
ดีมำก = (2)
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้ สอย
ด้ำนประสิทธิภำพและด้ำนวิธีกำรทำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน
อธิ บ ำยประกอบกำรสำธิ ต หรื อ ทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นจริงใน
ดี = (1.5)
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้ สอย
ด้ำนประสิทธิภำพและด้ำนวิธีกำรทำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 3 ด้ำน
อธิ บ ำยประกอบกำรสำธิ ต หรื อ ทดลอง ผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงใน
พอใช้ = (1)
ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้ สอย
ด้ำนประสิทธิภำพและด้ำนวิธีกำรทำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 2 ด้ำน
ปรับปรุง = (0) - ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองได้
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/จุดให้คะแนน…
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
3.4 ควำมพร้อมในกำรนำเสนอ
ผลงำนและกำรสำธิต ภำษำอังกฤษ
(1.5 คะแนน)

ข้อพิจำรณำ
ดีมำก = (1.5)
ดี = (1)
พอใช้ = (0.5)
ปรับปรุง = (0)

3.5 บุคลิกภำพของผู้นำเสนอผลงำน
ภำษำอังกฤษ
(1.5. คะแนน)

ดีมำก = (1.5)
ดี = (1)
พอใช้ = (0.5)
ปรับปรุง = (0)

3.6 ควำมชัดเจนในกำรนำเสนอผลงำน
ภำษำอังกฤษ
(2 คะแนน)

ดีมำก = (2)

ดี = (1.5)

พอใช้ = (1)
ปรับปรุง = (0)

มีก ำรเตรี ย มกำรในด้ ำ นกำรน ำเสนอผลงำน ใช้ วั ส ดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิตทดลองตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ ผ ลงำน อย่ ำ งครบถ้ ว นและ
เหมำะสม
มีกำรเตรีย มกำรในด้ ำนกำรนำเสนอผลงำน ใช้ วัส ดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน
มีกำรเตรีย มกำรในด้ ำนกำรนำเสนอผลงำน ใช้ วัส ดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิตทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก
ไม่มีควำมพร้อมในกำรนำเสนอผลงำน
กำรแต่งกำย กำรใช้คำพูด กิริยำมำรยำทของผู้นำเสนอ
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน
กำรแต่งกำย กำรใช้คำพูด กิริยำมำรยำทของผู้นำเสนอ
เหมำะสม 2 ด้ำน
กำรแต่งกำย กำรใช้คำพูด กิริยำมำรยำทของผู้นำเสนอ
เหมำะสม 1 ด้ำน
กำรแต่งกำย กำรใช้คำพูด กิริยำมำรยำทของผู้นำเสนอ
ไม่เหมำะสม
อธิ บ ำยประกอบกำรสำธิ ต หรื อ ทดลอง ผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำน
แนวควำมคิด กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำน
ประสิ ท ธิ ภ ำพและด้ ำ นวิ ธี ก ำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน
อธิ บ ำยประกอบกำรสำธิ ต หรื อ ทดลอง ผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำน
แนวควำมคิ ด กำรประดิ ษ ฐ์ ด้ ำนประโยชน์ ใ ช้ สอย
ด้ำนประสิ ทธิ ภำพและด้ ำนวิธี กำรทำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 3 ด้ำน
อธิ บ ำยประกอบกำรสำธิ ต หรื อ ทดลอง ผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริงในด้ำน
แนวควำมคิด กำรประดิษฐ์ ด้ำนประโยชน์ใช้สอย ด้ำน
ประสิ ท ธิ ภ ำพและด้ ำ นวิ ธี ก ำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้ถูกต้อง 2 ด้ำน
ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้

/4. ควำมเหมำะสม...
4. ควำมเหมำะสมของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในด้ำนกำรออกแบบ (รวม 20 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจำรณำ
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4.1 เทคนิคกำรออกแบบ
และระบบกำรทำงำน
อัตโนมัติหรือแบบอื่นๆ
(10 คะแนน)

4.2 รูปแบบควำมเหมำะสม
(4 คะแนน)

4.3 ควำมปลอดภัย
(4 คะแนน)

4.4 ผลกระทบต่อธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
(2 คะแนน)

กำร ออก แบ บแล ะระ บบ กำร ท ำง ำน อั ต โ นมั ติ
ได้ถูกต้อง ตำมหลักวิชำกำร
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำนกึ่ ง อั ต โนมั ติ
ดี = (8)
ได้ถูกต้อง ตำมหลักวิชำกำร
กำรออกแบบและระบบกำรท ำงำน แบบอื่ น ๆ
พอใช้ = (6)
ได้ถูกต้อง ตำมหลักวิชำกำร
กำรออกแบบและระบบกำรทำงำน ไม่เป็นไปตำม
ปรับปรุง = (4)
หลักวิชำกำร
รูปร่ำง ขนำด น้ำหนัก เหมำะสมกับลั กษณะของ
ดีมำก = (4)
ผลงำน ครบทั้ง 3 ด้ำน
รูป ร่ ำง ขนำด น้ ำหนั ก เหมำะสมกั บ ลัก ษณะของ
ดี = (3)
ผลงำน เหมำะสม 2 ด้ำน
รูปร่ำง ขนำด น้ำหนัก เหมำะสมกับลั กษณะของ
พอใช้ = (2)
ผลงำน เหมำะสม 1 ด้ำน
รูปร่ำง ขนำด น้ำหนัก ไม่เหมำะสมกับลักษณะของ
ปรับปรุง = (1)
ผลงำน
กำรทำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ดีมำก = (4)
มี ค วำมปลอดภั ย ในกำรใช้ ง ำนและมี ร ะบบป้ อ งกั น
อันตรำยต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน
กำรทำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย
ดี = (3)
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน แต่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
กำรทำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้งำนและมีระบบป้องกันอันตรำยต่อผลงำน
พอใช้ = (2)
สิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแต่ไม่
สมบูรณ์
กำรทำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ไม่มีควำมปลอดภัย
ปรับปรุง = (1)
ในกำรใช้งำนและไม่มีระบบป้องกันอันตรำย
ต่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และผู้ใช้งำน
ดีมำก = (2)
ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
ดี = (1.5)
มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมน้อย
มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
พอใช้ = (1)
ปำนกลำง
ปรับปรุง = (0.5) มีผลกระทบต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมมำก
ดีมำก = (10)

/5. กำรเลือก...
5. กำรเลือกใช้วัสดุในกำรผลิตผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจำรณำ
ใช้ วั ส ดุ เ หมำะสม ประหยั ด และปลอดภั ย กั บ
5.1 วัสดุเหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์
ดีมำก = (5)
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 3 ด้ำน
(5 คะแนน)
ใช้ วั ส ดุ เ หมำะสม ประหยั ด และปลอดภั ย กั บ
ดี = (4)
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้ำน
ใช้ วั ส ดุ เ หมำะสม ประหยั ด และปลอดภั ย กั บ
พอใช้ = (3)
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้ำน
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ปรับปรุง = (2)
5.2 คุณภำพของวัสดุ
(5 คะแนน)

ดีมำก = (5)
ดี = (4)
พอใช้ = (3)
ปรับปรุง = (2)

6. คุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 20 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
6.1 ประโยชน์กำรใช้งำน
(10 คะแนน)
ดีมำก = (10)
ดี = (8)
พอใช้ = (6)
ปรับปรุง = (4)

ใช้วัสดุไม่เหมำะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย
คุ ณ ภำพของวั ส ดุ ที่ ใ ช้ มี ค วำมคงทนแข็ ง แรง
เหมำะสมกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
คุณภำพของวัสดุที่ใช้ มีควำมคงทนแข็งแรง
สูงเกินควำมจำเป็นกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
คุณภำพของวัสดุที่ใช้ มีควำมคงทนแข็งแรง
น้อยกว่ำที่ควรจะใช้กับผลงำสิ่งประดิษฐ์ฯ
คุณภำพของวัสดุมีควำมคงทนแข็งแรง
ไม่เหมำะสมกับผลงำนสิ่ง ประดิษฐ์ ฯ
ข้อพิจำรณำ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ต่อกำรใช้ง ำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร
และมีห ลัก ฐำนกำรนำไปใช้ง ำน ได้แ ก่ เอกสำร
รับรอง และภำพประกอบ
ผลงำนสิ่ง ประดิษฐ์ฯ มีข้อมูล และแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้จริง ตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ มีข้อมูลและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อ
กำรใช้งำนได้จริง แต่ไม่ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร
ผลงำนสิ่ง ประดิษฐ์ฯ มีข้อมูล และแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่อกำรใช้งำนได้เล็กน้อย

/จุดให้คะแนน…
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
6.2 ประสิทธิภำพกำรทำแบบอัตโนมัติ
หรืออื่น ๆ (10 คะแนน)

ดีมำก = (10)
ดี = (8)
พอใช้ = (6)
ปรับปรุง = (4)

ข้อพิจำรณำ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ทำงำนแบบอัตโนมัติได้อย่ำง
ต่อ เนื่อ งและมีป ระสิท ธิภ ำพครบตำมที่กำหนดไว้
ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ผลงำนสิ่ง ประดิษ ฐ์ฯ ทำงำนแบบกึ่ง อัต โนมัติไ ด้
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพครบตำมที่กำหนดไว้
ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ผลงำนสิ่ง ประดิษ ฐ์ฯ ท ำงำนแบบอื ่น ๆได้ต ำมที่
กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ทำงำนได้ไม่สมบูรณ์ ตำมที่
กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
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6.3 ประสิทธิผลต่อกำรลงทุน
(5 คะแนน)

เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดควำม
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนในระดับสูง
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิดควำม
ดี = (4)
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนในระดับปำนกลำง
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิด
พอใช้ = (3)
ควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนใน ระดับน้อย
เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สำมำรถก่อให้เกิด
ปรับปรุง = (2)
ควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนใน ระดับน้อยที่สุด
หมำยเหตุ : หำกคะแนนรวมของผลงำนมีคะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนด้ำนคุณค่ำ
ว่ำมีผลคะแนนต่ำงกันหรือไม่ โดยพิจำรณำตำมลำดับจุดให้คะแนนที่มำกไปหำน้อย

(นำยประมวล วิลำจันทร์)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคบ้ำนแพง
ประธำนคณะกรรมกำรจัดทำข้อกำหนด กติกำ
และเกณฑ์มำตรฐำน กำรตัดสินให้คะแนน
“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ”
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรประกอบอำชีพ
Sdfsffflk;lkf;flks;f[pro

ดีมำก = (5)

(นำยชัยมงคล เสนำสุ)
วิศวกรชำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ
ประธำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรจัดทำข้อกำหนด กติกำ
และเกณฑ์มำตรฐำน กำรตัดสินให้คะแนน
“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ”
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2561

