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ประเภทที่  8  สิง่ประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 
 

1.  ค ำจ ำกัดควำม  
 เทคโนโลยีชีวภำพ หมำยถึง กำรน ำกระบวนกำรหรือเครื่องมือมำประยุกต์ใช้ในกำรแยกองค์ประกอบหรือ
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จำกสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต (พืชหรือสัตว์) เพ่ือประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่ำจะเป็น
ทำงกำรผลิตหรือทำงกระบวนกำรด้ำนต่ำง ๆ   
 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ หมำยถึง สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 
โดยเป็นเทคนิคกำรน ำสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) มำพัฒนำหรือปรับปรุงให้เป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
ที่ปรำศจำกสำรเคมอัีนตรำยและไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อำหำรส ำหรับมนุษย์ 
 

2.  นิยำมศัพท ์
 ผลผลิต หมำยถึง ผลิตผลจำกพืชและสัตว์  
 ผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ หมำยถึง กำรน ำผลิตผลจำกพืชและสัตว์มำแปรรูปโดยผ่ำนกระบวนกำร
ทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  
 ผลิตภัณฑ์อำหำรส ำหรับมนุษย์ หมำยถึง กระบวนกำรน ำผลิตผลจำกพืชและสัตว์มำปรุงหรือแปรรูปเป็น
อำหำรมนุษย์ 
 

3.  เจตนำรมณ์ 
 3.1  เพ่ือสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 
 3.2  เพ่ือพัฒนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จำกพืชและสัตว์ 
 3.3  เพ่ือน ำเทคโนโลยีชีวภำพมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิต 
 3.4  เพ่ือพัฒนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 
 

4.  ว ัตถ ุประสงค์ 
4.1  เพ่ือน ำเทคโนโลยีชีวภำพมำพัฒนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จำกพืชและสัตว์ ให้เกิดประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล 
4.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และทักษะในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภำพ 
 4.3  เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอ ุตสำหกรรม 
 4.4  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำผลงำนเข้ำรับกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 
 
 

 
 
 

/5. ข้อก ำหนด... 
 
 
 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (2) 
 

5.  ข้อก ำหนดทั่วไป 
 5.1  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่ไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์
อำหำรส ำหรับมนุษย์และต้องไม่เคยผ่ำนกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชำติมำก่อน หรือน ำผลงำน
สิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรำงวัลมำส่งเข้ำประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท 
 5.2  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่คิดค้นหรือพัฒนำขึ้นใหม่ และเหมำะสมกับกำรอุปโภคและ
บริโภคมีควำมปลอดภัย ปรำศจำกสำรเคมีอันตรำยที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียน นักศึกษำเป็นผู้
ประดิษฐ์ 
 5.3  เป็นผลงำนสิ ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่เกิดจำกกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพที่สำมำรถพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 
 5.4  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่เกิดจำกกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรบูรณำกำรกำรเรียน
กำรสอนโดยมีร่องรอย หลักฐำน กระบวนกำรผลิต และวิจัยที่สำมำรถสำธิตหรือทดลองใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ 
ให้เห็นได้อย่ำงเด่นชัด 
 5.5  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 8 ต้องไม่ซ้ ำกับผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทอ่ืน ๆ 
 5.6  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย เป็นไปตำมที่ส ำนักวิจัย
และพัฒนำกำรอำชีวศึกษำก ำหนด 
 5.9  เป็นนักเรียนนักศึกษำ ระดับปวช., ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ระบบทวิภำคี (ยกเว้นหลักสูตรระยะสั้น) ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษำจ ำนวนไม่เกิน 5 คน 
 

6.  หล ักเกณฑ ์กำรพ ิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 6.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไป 
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 8 ทุกประกำร จึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้ 
 6.2  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ (Thaiinvention.net) 
ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด ได้รับงบประมำณ และกำรรับรองผลกำรประกวด โดยให้น ำส่งเอกสำร
แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ที่พิมพ์ออกจำกระบบ ในวันที่รำยงำนตัวกับคณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 
 6.3  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯในกำรส่งเข้ำประกวดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวด ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ส่วนกำรประกวดในระดับภำคและ
ระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 6.4  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำร
ลอกเลียนแบบหรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 6.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่ำนกำรเข้ำประกวดในระดับชำติมำแล้ว ไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมประกวดในทุกระดับหำก
คณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำผ่ำนกำรประกวด มีกำรลอกเลียนผลงำนหรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอด
ถอนรำงวัลและเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน 
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 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (3) 
 

 6.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำดแล้วน ำมำเลียนแบบ ปรับปรุง 
หรือดัดแปลงเพื่อส่งเข้ำประกวดเจ้ำของผลงำนต้องรับผิดชอบกำรละเมิดทำงกฎหมำย 
 6.7  กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด 
 6.8  กรณีคะแนนรวมผลกำรตัดสินของผลงำนเท่ำกันจะพิจำรณำจำกควำมแตกต่ำงของคะแนนที่ได้
เรียงล ำดับจำกจุดให้คะแนนที่มีค่ำมำกไปหำน้อย 
 

7. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย  
 ให้จัดส่งเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย ในวันลงทะเบียน 
ตำมก ำหนดเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด จ ำนวน 2 เล ่ม ภำยในเล ่มประกอบด ้วย 
 7.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ.-2) 
 7.2  แบบรำยงำนกำรว ิจ ัย (แบบ ว-สอศ.-3) บทท ี่ 1 - บทที่ 5 ไม ่เก ิน 20 หน ้ำ โดยไม ่รวมปก บทค ัดย ่อ 
กิตต ิกรรมประกำศ สำรบ ัญ บรรณำน ุกรมและภำคผนวกของงำนวิจัย (หำกเก ินจ ำนวน 20 หน ้ำ คณะกรรมกำร 
จะไม ่พิจำรณำให้คะแนนรำยงำนกำรวิจัย) 
 7.3   ภำคผนวกประกอบด้วย 

1)  ใบรับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพผลิตภัณฑ์จำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ (ถ้ำมี) 
2)  แผนกำรตลำด ประกอบด้วย ต้นทุนกำรผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ รำคำขำยผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ 

ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยจำกกำรขำย กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและกำรส่งเสริมกำรตลำดตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 ข้อ 5 กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  

3)  แบบคุณลักษณะผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้ำร่วมกำรประกวดให้พิมพ์ออกจำกระบบ Thaiinvention.net 
จ ำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ ำนวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน จ ำนวน 1 แผ่น) 

4)  ค ู่ม ือกำรใช้งำนภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
5)  หลักฐำนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บันทึกรำยรับรำยจ่ำย หลักฐำนกำรสั่งซื้อหลักฐำน

กำรจ ำหน่ำย และสถำนที่จ ำหน่ำย      
6)  เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น เอกสำรขอจดอนุสิทธิบัตร หรือเอกสำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

7.4  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ
Thaiinvention.net 

 

8.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
 8.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 
 8.2  ขนำดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนำด 16 point และห ัวข ้อขนำด 18 point 
 
 
 
 
 

           
 
 

/9.  หลักเกณฑ์... 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (4) 
 

9.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 
 

จดุให้คะแนนผลงำนส่ิงประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน) 
1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบว-สอศ-2)  (2คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  2 1.5 1 0 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย(แบบ ว-สอศ-3) (8 คะแนน) 
      1.2.1  รูปแบบงำนวิจัยถูกต้อง (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
      1.2.2  กำรเขียนบทน ำ  (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
      1.2.3  แนวควำมคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (1คะแนน) 1 0.5 0 0 
      1.2.4  วิธีด ำเนินกำรวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.2.5  ผลกำรวิจัย  (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
      1.2.6  สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำน  (2 คะแนน) 
      1.3.1  ชัดเจนถูกต้อง/รำยละเอียดภำษำไทย (1 คะแนน)  1 0.5 0 0 
      1.3.2  ชัดเจนถูกต้อง/รำยละเอียดภำษำอังกฤษ (1 คะแนน)  1 0.5 0 0 
1.4  แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
1.5  อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ Thaiinvention.net    
      (2 คะแนน) 
      ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ PDF ประกอบด้วย  
      แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก 

2 - - 0 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 40 คะแนน) 
     2.1  ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมำใหม่  (10 คะแนน)  10 8 6 4 
     2.2  กำรน ำกระบวนกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้   
           (5 คะแนน) 

5 3 2 1 

     2.3 กำรน ำกระบวนกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ 
           (15 คะแนน) 

15 12 8 6 

     2.4  ประโยชน์ในกำรน ำไปใช้งำน (5 คะแนน) 5 3 2 1 
     2.5  ควำมปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 3 2 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

/4. บรรจุภัณฑ์... 
 
 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (5) 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ (รวม 10 คะแนน) 
     3.1  ควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิต 
           ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ (4 คะแนน) 

4 3 2 1 

     3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
           (3 คะแนน) 

3 2.5 2 1.5 

     3.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
           (3 คะแนน) 

3 2.5 2 1.5 

4.  บรรจุภัณฑ์  (รวม 15 คะแนน)  
    4.1  กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
    4.2  กำรเลือกใช้วัสดุ  (3 คะแนน ) 3 2 1 0 
    4.3  บรรจุภัณฑ์เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
    4.4  รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
    4.5  ควำมปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
5.  กำรพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์/อุตสำหกรรม  (รวม 20 คะแนน) 
    5.1  ต้นทุนกำรผลิตรวมบรรจุภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 0 
    5.2  รำคำขำยของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 0 
    5.3  ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยจำกกำรขำย  (4 คะแนน) 4 3 2 0 
    5.4  กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และกำรส่งเสริมกำรตลำด  (4 คะแนน) 4 3 2 0 
    5.5  หลักฐำนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 0 

รวม 100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/10.  ข้อพิจำรณำ... 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (6) 
 

10.  ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 8  สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 
 

1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัย 
      สิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ-2) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของ 
      ข้อมูล/รำยละเอียด 
      (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำภำพประกอบ มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปกกำรจัดท ำรูปเล่ม
เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (1.5) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน 
ทั้งในด้ำนเนื้อหำภำพประกอบแต่ไม่มีควำมประณีตถูกต้อง
ของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม  

พอใช้ =(1) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำร 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ ไม่ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ 
ภำพประกอบไม่มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ 
ในกำรพิมพ์กำรจัดท ำปกกำรจัดท ำรูปเล่ม  

ปรับปรุง = (0) ไม่น ำส่งแบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ 
1. 2  แบบรำยงำนกำรวิจัย 
       (แบบ ว-สอศ-3) 
       (8 คะแนน) 
 
      1.2.1  รูปแบบงำนวิจัย 
               ถูกต้อง (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบรำยงำนกำรวิจัย  
(ว-สอศ-3) มีควำมสมบรูณ์ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ  
มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำ
ปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 

ดี= (0.5) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบรำยงำนกำรวิจัย  
(ว-สอศ-3) มีควำมสมบรูณ์ครบถ้วน ทั้งในด้ำนเนื้อหำ  
แต่ไม่มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ ในกำรพิมพ์  
กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 

พอใช้ = (0) 

ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบรำยงำนกำรวิจัย  
(ว-สอศ-3) ไม่ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ ไม่มีควำม
ประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก 
กำรจัดท ำรูปเล่ม 

ปรับปรุง =(0) ไม่น ำส่งแบบรำยงำนกำรวิจัย 
 
 
 
 
 

/1.2.2  กำรเขียนบทน ำ.. 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (7) 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
      1.2.2  กำรเขียนบทน ำ   
               (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และทุกหัวข้อที่ก ำหนดตำมแบบ (ว-สอศ-3) 

ดี= (0.5) 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทุกหัวข้อ แต่ไม่ครบถ้วน ตำมหัวข้อที่ก ำหนด
ตำมแบบ (ว-สอศ-3) 

พอใช้ = (0) 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำไม่สอดคล้องและ 
ไม่ครบถ้วนทุกหัวข้อที่ก ำหนดตำมแบบ (ว-สอศ-3) 

ปรับปรุง= (0) 
ไม่มีควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำวัตถุประสงค์
และสภำพปัญหำไม่มีหัวข้อที่ก ำหนดตำมแบบ (ว-สอศ-3) 

      1.2.3  แนวคิด ทฤษฎี  
               และงำนวิจยัที่ 
               เกี่ยวข้อง 
               (1 คะแนน ) 

ด ีมำก = (1) 
น ำแนวคิดทฤษฎี องค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้และมีงำนวิจัย
ที่เก่ียวข้อง มำสนับสนุนกำรวิจัย ถูกต้องครบถ้วน 

ดี= (0.5) 
น ำแนวคิด ทฤษฎีองค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้และมีงำนวิจัย
ที่เก่ียวข้อง มำสนับสนุนกำรวิจัย ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

พอใช้= (0) 
น ำแนวคิด ทฤษฎี องค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้และมีงำนวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง มำสนับสนุนกำรวิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

ปรับปรุง= (0) 
ไม่มีกำรน ำแนวคิด ทฤษฎี องค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้และ 
ไม่มีงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง มำสนับสนุนกำรวิจัย 

     1.2.4  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
              (2 คะแนน) ด ีมำก = (2) 

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิควิธีกำร ในกำรศึกษำ
ทดลอง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำ
กำรวิจัย ถูกต้องครบถ้วน 

ดี= (1.5) 
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำรศึกษำ
ทดลอง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำ
กำรวิจัย แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้= (1) 
ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำรศึกษำ
ทดลอง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำ
กำรวิจัย แต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำรในกำรศึกษำ
ทดลอง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำ
กำรวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

/1.2.5  ผลกำรวิจัย... 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (8) 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
      1.2.5  ผลกำรวิจัย (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย
และมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยถูกต้องและครบถ้วน
ตำมระเบียบวิธีวิจัย 

ดี= (0.5) 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
บำงข้อและมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย ตำมระเบียบ 
วิธีวิจัยมีข้อผิดพลำดน้อย 

พอใช้ = (0) 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
บำงข้อและมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบ 
วิธีวิจัยมีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง = (0) 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย
และไม่มีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย 

     1.2.6  สรุปผล อภปิรำยผล 
             และข้อเสนอแนะ 
             (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 
มีกำรสรุปผล อภิปรำยผล ตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
ตรงประเด็น และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์
หรือกำรพัฒนำต่อยอดถูกต้องครบถ้วน 

ดี= (1.5) 
มีกำรสรุปผล อภิปรำยผล ตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
ตรงประเด็น และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์
หรือกำรพัฒนำต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช้= (1) 
มีกำรสรุปผล อภิปรำยผล ตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
ตรงประเด็น และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์
หรือกำรพัฒนำต่อยอดถูกต้องแต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรุง= (0) ไม่มีกำรสรุปผล อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนฯ 
      (2 คะแนน) 
 
      1.3.1  ชัดเจนถูกต้อง/ 
               รำยละเอียดภำษำไทย  
               (1 คะแนน) 
 
       1.3.2  ชัดเจนถูกต้อง/  
                รำยละเอียด   
                ภำษำอังกฤษ 
                (1 คะแนน) 
 

ด ีมำก = (1) 
1. คุณลักษณะ 2. วิธีกำรใช้ 3. วิธีกำรเก็บรักษำ 
4. วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอำยุ 5. ที่อยู่ของผู้ผลิต 
ที่สำมำรถติดต่อได้ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

ดี= (0.5) 
1. คุณลักษณะ 2. วิธีกำรใช้ 3. วิธีกำรเก็บรักษำ  
4. วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอำยุ 5. ที่อยู่ของผู้ผลิต 
ที่สำมำรถติดต่อได้ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 

พอใช้ =(0) 
1. คุณลักษณะ 2. วิธีกำรใช้ 3. วิธีกำรเก็บรักษำ  
4. วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอำยุ 5. ที่อยู่ของผู้ผลิต 
ที่สำมำรถติดต่อได้ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

ปรับปรุง= (0) 
1. คุณลักษณะ 2. วิธีกำรใช้ 3. วิธีกำรเก็บรักษำ  
4. วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอำยุ 5. ที่อยู่ของผู้ผลิต 
ที่สำมำรถติดต่อได้ปฏิบัติได้น้อยกว่ำ 3 ข้อ 

 
 
 

/1.4  แบบคุณลักษณะ.. 
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 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (9) 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจำรณำ 
1.4  แบบคุณลักษณะของผลงำน 
      สิ่งประดิษฐ์ฯ (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
ข้อมูลและรำยละเอียดมีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนตำมแบบ
คุณลักษณะฯ เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้  

ดี= (0.5) 
ข้อมูลและรำยละเอียดมีควำมสมบูรณ์ตำมแบบคุณลักษณะ
ฯ แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วนเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น
เอกสำร อ้ำงอิงได้ 

พอใช้= (0) 
ข้อมู ลและรำยละเอียดไม่สมบู รณ์ ครบถ้วนตำมแบบ
คุณลักษณะฯ มีข้อบกพร่องมำกไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น
เอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรุง = (0) 
ข้ อมู ลและรำยละเอียด ไม่ มี ควำมถู กต้ องตำมแบบ
คุณลักษณะฯ ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

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

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

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

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ(รวม 50 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

2.1  ประดิษฐ์คิดค้น ขึ้นมำใหม ่
      (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10) คิดค้นขึ้นใหม่มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

ดี= (8) 
พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่และมีประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำง
ชัดเจน 

พอใช้= (6) พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่ แต่ไม่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพ 
ปรับปรุง= (4) ไม่ได้มีกำรพัฒนำขึ้นมำใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/2.2  กำรน ำกระบวนกำร… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.2  กำรน ำกระบวนกำร 
      ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
      มำประยุกต์ใช้   
      (5 คะแนน) 
 

ด ีมำก = (5) 

แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
1. กำรตั้งสมมติฐำน 
2. กำรก ำหนดควบคุมตัวแปร 
3. กำรทดลอง/กำรตีควำมหมำยข้อมูลและลงข้อสรุป 
ปฏิบัติครบ 3 ข้อ 

ดี= (3) 

แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
1. กำรตั้งสมมติฐำน 
2. กำรก ำหนดควบคุมตัวแปร 
3. กำรทดลอง/กำรตีควำมหมำยข้อมูลและลงข้อสรุป 
ปฏิบัติครบ 2 ข้อ 

พอใช้= (2) 

แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
1. กำรตั้งสมมติฐำน 
2. กำรก ำหนดควบคุมตัวแปร 
3. กำรทดลอง/กำรตีควำมหมำยข้อมูลและลงข้อสรุป 
ปฏิบัติครบ 1 ข้อ 

ปรับปรุง = (1) 
ไม่มีกำรแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
มำประยุกต์ใช้ 

2.3  กำรน ำกระบวนกำร 
      ทำงด้ำนเทคโนโลยี 
      มำประยุกต์ใช้ 
      (15 คะแนน) 

ด ีมำก = (15) 
คิดค้นกำรแยกองค์ประกอบหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
ด้วยกระบวนกำรหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพทันสมัย
และมีหลักฐำนชัดเจน 

ดี= (12) 
คิดค้นกำรแยกองค์ประกอบหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
ด้วยกระบวนกำรหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพทันสมัย 

พอใช้= (8) 
คิดค้นกำรแยกองค์ประกอบหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
ด้วยกระบวนกำรหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ 

ปรับปรุง = (6) 
คิดค้นกำรแยกองค์ประกอบหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
ด้วยกระบวนกำรหรือเครื่องมือแต่ไม่มีประสิทธิภำพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.4  ประโยชน์... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.4  ประโยชน์ในกำรน ำไปใช้งำน 
      (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5) 

1. ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
2. มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. มีประสิทธิภำพ 
4. สะดวกต่อกำรน ำไปใช้งำน  
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 

ดี = (4) 

1. ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
2. มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. มีประสิทธิภำพ 
4. สะดวกต่อกำรน ำไปใช้งำน  
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

พอใช้ = (3) 

1. ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
2. มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. มีประสิทธิภำพ 
4. สะดวกต่อกำรน ำไปใช้งำน  
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 

ปรับปรุง = (1) ไม่เกิดประโยชน์ในกำรน ำไปใช้งำน 
2.5  ควำมปลอดภัยของผลผลิต 
      หรือผลิตภัณฑ์ 
      (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5) 

มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปรำศจำกผลกระทบต่อ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมีหลักฐำนรับรองควำม
ปลอดภัยจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรงตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยของชนิดผลิตภัณฑ์ 

ดี = (4) 

มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปรำศจำกผลกระทบต่อ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และมีหลักฐำนรับรองควำม
ปลอดภัยจำกหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง แต่ ไม่ตรงตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภัยของชนิดผลิตภัณฑ์ 

พอใช้ = (3) 
มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปรำศจำกผลกระทบต่อ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีหลักฐำนรับรองควำม
ปลอดภัย 

ปรับปรุง = (1) ไม่มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 

/3. กำรน ำเสนอ... 
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/จุดให้คะแนน... 
  

3.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.1  ควำมพร ้อมในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนและกำรสำธ ิตภำษำไทย/ 
      ภำษำอังกฤษ  
      (4 คะแนน) 

ด ีมำก = (4)  

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ตลอดจนเอกสำรในกำร
เผยแพร่ผลงำนอย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม  
(มีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) 

ด ี = (3)  
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ตลอดจนเอกสำรในกำร
เผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (2)  
มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ตลอดจนเอกสำรในกำร
เผยแพร่ผลงำน แต่มีข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (1)  ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
3.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
      ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
      (3 คะแนน) 

ด ีมำก = (3)  

1. กำรแต่งกำย   
2. กำรใช้ค ำพูด   
3. กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ   
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (2.5)  

1. กำรแต่งกำย   
2. กำรใช้ค ำพูด   
3. กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ   
เหมำะสม  2  ด้ำน 

พอใช้ = (2)  

1. กำรแต่งกำย   
2. กำรใช้ค ำพูด   
3. กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ   
เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1)  

1. กำรแต่งกำย   
2. กำรใช้ค ำพูด   
3. กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ  
ไม่เหมำะสม 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
3.3 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ  
      (3 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ีมำก = (3) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
1. ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์  
2. ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
3. ประสิทธิภำพ  
4. วิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ปฏิบัติได้ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน 

ด ี = (2.5)  

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
1. ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์  
2. ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
3. ประสิทธิภำพ  
4. วิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ถูกต้องทั้ง 3  ด้ำน 

พอใช้ = (2)  

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
1. ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์  
2. ด้ำนประโยชน์ใช้สอย 
3. ประสิทธิภำพ  
4. วิธีกำรท ำงำนของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ถูกต้องทั้ง 2 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1)  ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.  บรรจุภัณฑ์... 
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4.  บรรจุภัณฑ์ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

4.1  บรรจุภัณฑ์เหมำะสม 
      กับผลติภัณฑ์ (3 คะแนน) 

ด ีมำก = (3) 

1. รูปทรงสวยงำม    
2. ขนำด และน้ ำหนัก เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ฯ 
3. คงทน แข็งแรง 
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

ดี= (2) 

1. รูปทรงสวยงำม    
2. ขนำด และน้ ำหนัก เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ฯ 
3. คงทน แข็งแรง 
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 

พอใช ้= (1) 

1. รูปทรงสวยงำม    
2. ขนำด และน้ ำหนัก เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ฯ 
3. คงทน แข็งแรง   
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 

ปร ับปร ุง = (0) ไม่มีกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 
4.2  กำรเลือกใช้วสัดุ 
      (3 คะแนน) 

ด ีมำก = (3) 

1. มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ฯ 
3. ช่วยป้องกันกำรเสื่อมสภำพของผลิตภัณฑ์ฯ 
4. ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติได้  4  ข้อ 

ดี= (2) 

1. มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ฯ 
3. ช่วยป้องกันกำรเสื่อมสภำพของผลิตภัณฑ์ฯ 
4. ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

พอใช ้= (1) 

1. มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ฯ 
3. ช่วยป้องกันกำรเสื่อมสภำพของผลิตภัณฑ์ฯ 
4. ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติได้  2  ข้อ 

ปร ับปร ุง = (0) วัสดุที่ใช้ท ำบรรจุภัณฑ์ไม่มีควำมปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 

/4.3 บรรจุภัณฑ์... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
4.3  บรรจุภัณฑ์เหมำะสมกบัผลิตภัณฑ์ 
      (3 คะแนน) 

ด ีมำก = (3) 

บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ 3 ประกำร คือ 
1. มีรูปทรงสวยงำม    
2. มีควำมคงทน 
3. มีขนำดและน้ ำหนักที่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ 

ด ี = (2) บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเพียง 2 ประกำร จำก 3 ประกำร  
พอใช้ = (1) บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเพียง 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 

ปร ับปร ุง = (0) 
บรรจุภัณฑ์ มีรูปทรง ควำมคงทน ขนำดและน้ ำหนัก
ไม่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ 

4.4  รำยละเอียดข้อมูลผลิตภณัฑ์    
      และบรรจุภัณฑ์ (3 คะแนน ) 

ด ีมำก = (3)  

มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณ ฑ์ที่ จ ำเป็ นแสดงไว้ 
ที่บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถำนที่ผลิต 
วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ หรือ หมดอำยุ น้ ำหนัก หรือ 
ปริมำตร ส่วนประกอบที่ส ำคัญโดยประมำณครบถ้วน 

ดี = (2) 

มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณ ฑ์ที่ จ ำเป็ นแสดงไว้ 
ที่บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถำนที่ผลิต 
วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ หรือ หมดอำยุ น้ ำหนัก หรือ
ปริมำตรส่วนประกอบที่ส ำคัญโดยประมำณครบถ้วน
แต่บำงส่วนไม่ถูกต้อง 

พอใช้ = (1) 

มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณ ฑ์ที่ จ ำเป็ นแสดงไว้ 
ที่บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถำนที่ผลิต 
วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ หรือ หมดอำยุ น้ ำหนัก หรือ
ปริมำตรส่วนประกอบที่ส ำคัญโดยประมำณไม่ครบถ้วน
และไม่ถูกต้อง 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์อำหำรที่จ ำเป็นแสดง
ไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 

4.5  ควำมปลอดภยัของบรรจภุัณฑ์ 
      (3 คะแนน) 

ด ีมำก= (3)  

บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ 3 ประกำร 
1. มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ 
3. ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม 

ดี = (2) บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 
พอใช้ = (1) บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 
ปรับปรุง = (0) บรรจุภัณฑ์ไม่มีควำมปลอดภัย 

 
            
 
 
 
 

/5.  กำรพัฒนำ... 
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5.  กำรพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์/อุตสำหกรรม  (รวม 20 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข ้อพ ิจำรณำ 

5.1  ต้นทุนกำรผลิตของผลิตภัณฑ์  
      พร้อมบรรจุภัณฑ์ 
      (4 คะแนน) 

ด ีมำก = (4)  
แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ครบถ้วนถูกต้อง 

ดี = (3) 
แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง 
ไม่เหมำะสม 

พอใช้ = (2) 
แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิตไม่ครบถ้วนแต่ถูกต้อง 

ปรับปรุง = (1) 
แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ไม่ครบถ้วนและ 
ไม่ถูกต้อง 

5.2   รำคำขำยผลิตภัณฑ์พร้อม 
       บรรจุภัณฑ์ (4 คะแนน) 
 

ด ีมำก = (4)  
ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน ถูกต้องและ
ก ำหนดรำคำขำยเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 

ดี = (3) 
ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน ถูกต้องแต่
ก ำหนดรำคำขำยไม่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 

พอใช้ = (2) ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนไม่ถูกต้อง 
ปรับปรุง = (1) ไม่ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน 

5.3  ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย 
      (4 คะแนน ) ด ีมำก = (4)  

แสดงแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พร้อมทั้ง
ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยในระยะเวลำ 1 ปี ได้ถูกต้อง 

ดี = (3) 
แสดงแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พร้อมทั้ง
ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย ได้ถูกต้องแต่ไม่ครบตำม
ระยะเวลำ 

พอใช้ = (2) 
แสดงแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องแต่
ครบตำมระยะเวลำ 

ปรับปรุง = (1) 
ไม่มีแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์รวมทั้งประมำณ
กำรรำยรับรำยจ่ำย 

5.4  กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย  
      และกำรส่งเสริมกำรตลำด 
      (4 คะแนน ) 

ด ีมำก = (4)  
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยถูกต้องมีแผนส่งเสริมกำรตลำด
ทีเ่หมำะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

ดี = (3) 
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยถูกต้อง แผนส่งเสริม
กำรตลำดไม่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย 

พอใช้ = (2) 
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ไม่ถูกต้อง แต่แผนส่งเสริม
กำรตลำด ไม่เหมำะสม 

ปรับปรุง = (1) ไม่มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และไม่มีแผนส่งเสริมกำรตลำด 
 
 

/5.5  หลักฐำนจำก...   
 

  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (17) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

5.5  หลักฐำนจำกกำรจ ำหน่ำย   
      (4 คะแนน) 
 

ด ีมำก = (4)  

แสดงหลักฐำนกำรจ ำหน่ำย ประกอบด้วย  
1. หลักฐำนกำรสั่งซื้อ   
2. บัญชีรำยรับรำยจ่ำย  
3. สถำนที่จ ำหน่ำย 

ดี = (3) แสดงหลักฐำนกำรขำย 2 รำยกำร   
พอใช้ = (2) แสดงหลักฐำนกำรขำย 1 รำยกำร   
ปรับปรุง = (1) ไม่แสดงหลักฐำนกำรขำย 

 

หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 2. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติ
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ว่ำมีคะแนนต่ำงกันหรือไม ่ โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 
 

11.  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
 

 
 

 
 

 

(นำยสำยันต์ แสงสุริยันต์) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครศรีธรรมรำช 

ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนด กติกำ 
และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 8 ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 

 

(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

 

 


