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ข้อก ำหนด  กติกำ  และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” 
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ ำปีกำรศ ึกษำ 2561 

………………………………………….. 

ประเภทท ี่  8  สิ่งประดษิฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 

1. ค ำจ ำกัดควำม  
 เทคโนโลยีชีวภำพ  
  หมำยถึง  เทคโนโลยีซึ่งน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ด้ำนต่ำงๆมำประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของ
สิ่งมีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่ำจะเป็นทำงกำรผลิตหรือทำงกระบวนกำรในด้ำนต่ำงๆ  
 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 
  หมำยถึง  สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ โดยเป็นเทคนิคกำรน ำ
สิ ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต  (พืชและสัตว์) มำพัฒนำหรือปรับปรุง ให้เป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ ที่
ปรำศจำกสำรเคมีอันตรำย และไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อำหำรส ำหรับมนุษย์ 
2. นิยำมศัพท ์
 ผลผลิต  หมำยถึง  ผลิตผลจำกพืช และสัตว์  
 ผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  หมำยถึง  กำรน ำผลิตผลจำกพืชและสัตว์มำแปรรูปโดยผ่ำน
กระบวนกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  
 ผลิตภัณฑ์อำหำรส ำหรับมนุษย์  หมำยถึง กระบวนกำรน ำผลิตผลทำงจำกพืชและสัตว์ มำปรุงและแปรรูป
เป็นอำหำรมนุษย์ 
3.  เจตนำรมณ์ 
 เพื่อสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 

3.1 เพื่อพัฒนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จำกพืชและสัตว ์ 
3.2 เพื่อน ำเทคโนโลยีชีวภำพมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิต 
3.3 เพื่อพัฒนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 

4.  ว ัตถ ุประสงค์ 

 4.1 เพื่อน ำเทคโนโลยีชีวภำพมำพัฒนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จำกพืชและสัตว์ ให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 

4.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และทักษะในกระบวนกำรประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีชีวภำพ 

4.3 เพื่อพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์ และอ ุตสำหกรรม 
  4.4 เพื่อสนับสนุนกำรน ำผลงำนเข้ำรับกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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5.  ข้อก ำหนดทั่วไป 
 5.1  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่ไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์
อำหำรส ำหรับมนุษย์ 
 5.2  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่คิดค้นหรือพัฒนำขึ้นใหม่ และเหมำะสมกับกำรอุปโภค
และบริโภค  มีควำมปลอดภัย  ปรำศจำกสำรเคมีอันตรำยที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  โดยนักเรียน 
นักศึกษำเป็นผู้ประดิษฐ์  

  5.3  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่เกิดจำกกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพที่สำมำรถพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม  
  5.4  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ ที่เกิดจำกกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรบูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอน โดยมีร่องรอย หลักฐำน กระบวนกำรผลิตและวิจัยที่สำมำรถสำธิตหรือทดลองกำรใช้งำนได้จริง
ตำมวัตถุประสงค์ให้เห็นได้อย่ำงเด่นชัด 
  5.5  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 8 ต้องไม่ซ้ ำกับ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทอื่น ๆ  
  5.6  มีเอกสำรแบบน ำเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) แบบรำยงำนกำรว ิจ ัย 
(แบบ ว-สอศ-3)  ค ู่ม ือประกอบกำรใช ้งำนภำษำไทย  คู่มือประกอบกำรใช้งำนภำษำอังกฤษ  แบบรับรองกำรน ำเสนอ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งำนจริง  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561  แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ จ ำนวน  2  
เล่ม  เอกสำรจะต้องอยู่ภำยในเล่มเดียวกัน   
 5.7  แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  ที่เข้ำร่วมกำรประกวดให้เป็นไปตำม
แบบที่ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ ก ำหนด  จ ำนวน 3  แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ 1 แผ่น และแยกส่งตอน
ลงทะเบียน จ ำนวน  1  แผ่น ) 
 5.8  ให้บันทึกข้อมูลเนื้อหำทั้งหมดลงแฟ ้มข ้อม ูลอ ิเล ็กทรอน ิกส์ (*.doc และ *.pdf) ลงแผ ่น CDหร ือ  DVD  
ตำมล ำดับ  พร้อมระบุรำยละเอียด  ชื่อผลงำน ชื่อสถำนศึกษำ  จ ำนวน  3  แผ่น และบรรจุลงไวใ้นซองต ิดไว ้ท ี่ด ้ำนใน
ปกหล ังของเอกสำรประกอบกำรนำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ ท ั้ง  2  เล ่ม ๆ ละ จ ำนวน  1  แผ่น และอีกจ ำนวน  1  
แผ่น  ให้น ำส่งในวันลงทะเบียนพร้อมแบบคุณลักษณะฯ  ตำมข้อ 5.7 
 5.9  เป็นนักเรียน  นักศึกษำ  ระดับ  ปวช. ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ  กำรศึกษำนอกระบบ  
และกำรศึกษำระบบทวิภำคี  (ยกเว้นหลักสูตรระยะสั ้น) ซึ ่งก ำลังศึกษำอยู ่ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวนไม่เกิน 10  คน  และที่ปรึกษำจ ำนวน ไม่เกิน  5  คน 

6.  หล ักเกณฑ ์กำรพ ิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
   6.1  ผลงำนสิ ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ ที ่ส ่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
ข้อก ำหนดทั่วไป ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ประเภทท ี่  8 ท ุกประกำร  จ ึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได ้
   6.2  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องลงทะเบียนในฐำนข้อมูลออนไลน์
(http://thaiinvention.net) และติดตั้งผลงำนตำมวันและเวลำที่ก ำหนดหำกไม่ลงทะเบียนและติดตั้งตำมวันและ
เวลำที่ก ำหนดคณะกรรมกำรจะไม่ตรวจให้คะแนน 
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   6.3  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ในกำรส่งเข้ำประกวดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้
ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น  และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวด  ไม ่น ้อยกว ่ำ 7 ว ัน ส่วนกำรประกวดใน
ระดับภำคและระดับชำติ  ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
   6.4  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่ส่งเข้ำประกวด  หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำร
ลอกเลียนแบบหรือส่งประกวดมำกกว่ำ  1  ประเภท  จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
   6.5  ผลงำนสิ ่งประดิษฐ์ที่ผ่ำนกำรเข้ำประกวดในระดับชำติมำแล้ว ไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมประกวด            
ในทุกระดับ หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำผ่ำนกำรประกวด มีกำรลอกเลียนผลงำนหรือส่งประกวดมำกกว่ำ  
1  ประเภท  จะถูกถอดถอนรำงวัลและเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน 
   6.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ ที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำดแล้วน ำมำเลียนแบบ ปรับปรุง
หรือดัดแปลง เพื่อส่งเข้ำประกวด เจ้ำของผลงำนต้องรับผิดชอบกำรละเมิดทำงกฏหทำย 
   6.7  กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ช้ีขำด 
 
7.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย  
 เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย ให้เป็นไปตำมที่ส ำนักวิจัย
ก ำหนด 
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8.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  ประเภทที่ 8 

จุดให้คะแนนสิ่งประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอ ใช ้ ปรับปรุง 
1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  และคู่มือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 
1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ  (แบบ ว-สอศ-2)  (2 คะแนน) 
      ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด  2 1.5 1 0 
1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ-3)  (9 คะแนน) 
      1.2.1  รูปแบบงำนวิจัยถูกต้อง  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
      1.2.2  กำรเขียนบทน ำ  (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
      1.2.3  แนวควำมคดิ ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง (1 คะแนน) 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  CD/DVD  บันทึกข้อมูลครบถ้วนตำมข้อก ำหนดในข้อ 5.8 
      (1 คะแนน) 

1 0.5 0 0 

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 40 คะแนน) 
     2.1  ประดิษฐ์คิดค้น ขึน้มำใหม่  (10 คะแนน)  10 8 6 4 
     2.2  กระบวนกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  (10 คะแนน) 10 8 6 4 
     2.3  ประโยชน์ในกำรน ำไปใช้งำน (10 คะแนน) 10 8 6 4 
     2.4  ควำมปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ (10 คะแนน) 10 8 6 4 
3.  กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่นวัตกรรม  (รวม 15 คะแนน)     
     3.1 รูปแบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้สู่กำรจัดท ำนวัตกรรม (10 
คะแนน) 

10 8 6 0 

     3.2 กำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดนวัตกรรม (5 คะแนน) 5 3 2 0 
         

 
 
 

          /จุดให้คะแนน... 
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จุดให้คะแนนสิ่งประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอ ใช ้ ปรับปรุง 
4. กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ (รวม 10 คะแนน)     
     4.1  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
     4.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย (1.5 คะแนน) 1.5 1 0.5 0 
     4.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
     4.4  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำคภำษำอังกฤษ  
          (1.5 คะแนน) 

1.5 1 0.5 0 

     4.5  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำคภำษำอังกฤษ   
          (1.5 คะแนน) 

1.5 1 0.5 0 

     4.6  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำคภำษำอังกฤษ  
          (2 คะแนน) 

2 1.5 1 0 

5.  บรรจุภัณฑ์  (รวม 10 คะแนน) 
     5.1 บรรจุภัณฑ์เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ฯ  (5 คะแนน) 5 4 3 1 
     5.2  ควำมปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์  (5 คะแนน) 5 4 3 1 
6.  กำรพัฒนำสูเ่ชิงพำณิชย์  (รวม 10 คะแนน) 
     6.1  สำมำรถพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์/อุตสำหกรม  (10  คะแนน) 10 8 6 4 

รวม 100  คะแนน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          /9.  ข้อพิจำรณำ... 
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9.  ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐฯ์  ประเภทที่  8  
 

1. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิง่ประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบกำรใช้งำน  (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนสิ่งประดิษฐ ์ ข้อพิจำรณำ 

1.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัย
ส ิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ-2) 

     ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/                          
รำยละเอียด  (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำรวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ฯ  ทั้ง  26  ข้อมีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งในด้ำน
เนื้อหำ  ภำพประกอบ  มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบใน
กำรพิมพ์  กำรจัดท ำปก  กำรจัดท ำรูปเล่ม  เหมำะสมที่จะเก็บ
ไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ดี = (1.5) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำรวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ฯ  ทั้ง  26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน  ทั้งในด้ำน
เนื้อหำ  ภำพประกอบ  แต่ไม่มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบใน
กำรพิมพ์  กำรจัดท ำปก  กำรจัดท ำรูปเล่ม  

พอใช้ =  (1) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำรวิจัย
สิ่ งประดิษฐ์ฯ   ทั้ ง  26 ข้อไม่ครบถ้วน ทั้ ง ในด้ำนเนื้ อหำ 
ภำพประกอบไม่มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบ 

- ในกำรพิมพ์  กำรจัดท ำปก  กำรจัดท ำรูปเล่ม  
ปรับปรุง = (0) - ไม่น ำส่งแบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ 

1.2  แบบรำยงำนกำรวิจัย 
 (แบบ ว-สอศ-3) 
 (9 คะแนน) 
 
 1.2.1 รูปแบบงำนวิจัย 
  ถูกต้อง(2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบรำยงำนกำรวิจัย   
(ว-สอศ-3)  มีควำมสมบรูณ์ครบถ้วน  ทั้งในด้ำนเนื้อหำ  
มีควำมประณีตถูกต้องของรูปแบบในกำรพิมพ์  กำรจัด 
ท ำปก  กำรจัดท ำรูปเล่ม 

ด ี= (1.5) 

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

พอใช้ = (1) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบรำยงำนกำรวิจัย             
(ว-สอศ-3)  ไม่ครบถ้วนทั้งในด้ำนเนื้อหำ  ไม่มีควำมประณีต
ถูกต้องของรูปแบบ  ในกำรพิมพ์  กำรจัดท ำปก  กำรจัดท ำ
รูปเล่ม 

ปรับปรงุ =(0) - ไม่น ำส่งแบบรำยงำนกำรวิจัย 

 
 
 
           
          /จุดให้คะแนน... 
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จุดให้คะแนนสิ่งประดิษฐ ์ ข้อพิจำรณำ 

    1.2.2  กำรเขียนบทน ำ   
            (1 คะแนน)                 

ด ีมำก = (1) 
- ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำสอดคล้อง           กับ

วัตถุประสงค์และทุกหัวข้อที่ก ำหนดตำมแบบ (ว-สอศ-3) 

ด ี= (0.5) 

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

พอใช้ = (0) 
- ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำไม่สอดคล้องและ

ไม่ครบถ้วนทุกหัวข้อที่ก ำหนดตำมแบบ (ว-สอศ-3) 

ปรับปรุง= (0) 
- ไม่มีควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำวัตถุประสงค์และ

สภำพปัญหำไม่มีหัวข้อที่ก ำหนดตำมแบบ  (ว-สอศ-3) 

   1.2.3 แนวคิด ทฤษฎี  
          และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          (1 คะแนน ) 

 
ด ีมำก = (1) 

น ำแนวคิด  ทฤษฎี  องค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้  และมี งำนวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง มำสนับสนุนกำรวิจัยถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (0.5) 
- น ำแนวคิด  ทฤษฎี  องค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้  และมี งำนวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง  มำสนับสนุนกำรวิจัย ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน 

พอใช ้= (0) 
- น ำแนวคิด ทฤษฎี องค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้ และมี งำนวิจัยที่

เกี่ยวข้อง มำสนับสนุนกำรวิจัย ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 

ปรับปรงุ= (0) 
- ไม่มีกำรน ำแนวคิด ทฤษฎี องค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้ และไม่มี

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง มำสนับสนุนกำรวิจัย 

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

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ  เทคนิค  วิธีกำร ในกำรศึกษำ
ทดลอง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำกำร
วิจัยถูกต้องครบถ้วน 

ดี = (1.5) 

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำรศึกษำ
ทดลอง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำกำร
วิจัย แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช ้= (1) 

ควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำรศึกษำ
ทดลอง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำกำร
วิจัยแต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรงุ = (0) 

ไม่มีควำมเหมำะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ในกำรศึกษำ
ทดลอง กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรที่ใช้ตอบปัญหำกำร
วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

          /จุดให้คะแนน... 
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จุดให้คะแนนสิ่งประดิษฐ ์ ข้อพิจำรณำ 
      1.2.5 ผลกำรวิจัย   
             (1 คะแนน) ด ีมำก = (1) 

- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย และมี
วิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยถูกต้องและครบถ้วนตำมระเบียบวิธี
วิจัย 

ดี = (0.5) 

- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
- กำรวิจัยบำงข้อ และมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย 

ตำมระเบียบวิธีวิจัย  มีข้อผิดพลำดน้อย 

พอใช้ = (0) 
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

กำรวิจัยบำงข้อ และมีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย ตำมระเบียบ
วิธีวิจัย  มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรงุ = (0) 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย และ
ไม่มีวิธีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย 
ตำมระเบียบวิธีวิจัย 

       1.2.6  สรุปผล อภิปรำยผล 
                และข้อเสนอแนะ 
                (2 คะแนน) 

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

ดี = (1.5 ) 

มีกำรสรุปผล อภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
ตรงประเด็น และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ หรือ
กำรพัฒนำต่อยอดถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดเล็กน้อย 

พอใช ้= (1) 

มีกำรสรุปผล อภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยตรง
ประเด็น และมีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ หรือกำร
พัฒนำต่อยอดถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลำดมำก 

ปรับปรงุ= (0) ไม่มีกำรสรุปผล อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

1.3  คู่มือประกอบกำรใช้งำนฯ 
      (2 คะแนน) 
      1.3.1  ชัดเจนถูกต้อง/  
 รำยละเอียด
 ภำษำไทย (1) 
      1.3.2  ชัดเจนถูกต้อง/ 
 รำยละเอียด
 ภำษำอังกฤษ  (1) 
       
 

 ด ีมำก = (1) 
1. คุณลักษณะ  2. วิธีกำรใช้ 
3. วิธีกำรเก็บรกัษำ 4. วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรอืหมดอำยุ   
5. ที่อยูข่องผู้ผลิตที่สำมำรถตดิต่อได้ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

ดี = (0.5) 

1. คุณลักษณะ  2. วิธีกำรใช้ 
3. วิธีกำรเก็บรกัษำ 4. วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรอืหมดอำยุ     
5. ที่อยูข่องผู้ผลิตที่สำมำรถตดิต่อได้ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 

พอใช้ = (0) 

1. คุณลักษณะ  2. วิธีกำรใช้ 
3. วิธีกำรเก็บรกัษำ 4. วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรอืหมดอำยุ     
5. ที่อยูข่องผู้ผลิตที่สำมำรถตดิต่อได้ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

ปรับปรงุ= (0) 

1. คุณลักษณะ  2. วิธีกำรใช้ 
3. วิธีกำรเก็บรกัษำ  4. วัน เดือน ปี  ที่ผลิต หรือหมดอำยุ   
5. ที่อยูข่องผู้ผลิตที่สำมำรถตดิต่อได้ ปฏิบัติได้น้อยกว่ำ  
3 ข้อ 

/จุดให้คะแนน.. 
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จุดให้คะแนนสิ่งประดิษฐ ์ ข้อพิจำรณำ 
1.4  แบบคุณลักษณะของผลงำน 
      สิ่งประดิษฐ์ฯ  (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
- ข้อมูลและรำยละเอียดมีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนตำมแบบ

คุณลักษณะฯ เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้  

ดี = (0.5) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดมีควำมสมบูรณ์   ตำมแบบคุณลักษณะ
ฯ  แต่มีข้อบกพร่องบำงส่วนเหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็น 

- เอกสำรอ้ำงอิงได้ 

พอใช ้= (0) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน  
- ตำมแบบคุณลักษณะฯ  มีข้อบกพร่องมำก 

ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

ปรับปรงุ = (0) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดไม่มีควำมถูกต้อง  
- ตำมแบบคุณลักษณะฯ 

ไม่เหมำะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ 

1.5  CD/DVD  บ ันท ึกข ้อม ูล    
 ครบถ้วนตำมข ้อก ำหนดใน
 ข ้อ  5.8 
  (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) ม ีข ้อม ูลครบถ ้วนทั้ง  5  ส่วน 

ดี = (0.5) ม ีข ้อม ูลครบถ้วนเพียง  4 ส่วน 

พอใช ้= (0) ม ีข ้อม ูลครบถ้วนเพียง  3  ส่วน 

ปรับปรงุ = (0) มีข้อมูลครบถ้วนน้อยกว่ำ  3 ส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /2.  ข้อก ำหนด… 
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2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 40 คะแนน) 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.1  ประดิษฐ์คิดค้น ขึ้นมำใหม่ 
      (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10) คิดค้นขึ้นใหม ่ มีควำมทันสมัยและมีประสทิธิภำพ 

ด ี= (8) 
พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่และมีประสิทธิภำพสูงขึ้นอย่ำง
ชัดเจน 

พอใช ้= (6) พัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่  แต่ไม่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพ 

ปรับปรงุ= (4) ไม่ได้มีกำรพัฒนำขึ้นมำใหม่ 
2.2  เทคนิคกระบวนกำรหรือวิธีกำร
ผลิตทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  
       (10 คะแนน) 

ด ีมำก = (10) 
คิดค้นกระบวนกำรและวิธีกำรขึ้นใหม่ มีควำมทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพ 

ด ี= (8) พัฒนำกระบวนกำรและวิธีกำรขึ้นใหม่  

พอใช ้= (6) พัฒนำปรับปรุงขึ้นมำใหม่ และมีประสิทธิภำพ 

ปรับปรงุ = (4) ไม่พัฒนำขึ้นมำใหม่ 
2.3  ประโยชน์ในกำรน ำไปใช้งำน 
      (10 คะแนน) ดีมำก = (10) 

- 1. ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
- 2. มีประสิทธิภำพและประสิทธิภำพ 
- 3. มีประสิทธิภำพ 
- 4. สะดวกต่อกำรน ำไปใช้งำน ปฎิบัติได้ 4 ข้อ 

ด ี= (8) 

- 1. ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
- 2. มีประสิทธิภำพและประสิทธิภำพ 
- 3. มีประสิทธิภำพ 

4. สะดวกต่อกำรน ำไปใช้งำน ปฎิบัติได้ 3 ข้อ 

พอใช ้= (6) 

- 1. ท ำงำนได้ดีและสมบูรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
- 2. มีประสิทธิภำพและประสิทธิภำพ 
- 3. มีประสิทธิภำพ 

4. สะดวกต่อกำรน ำไปใช้งำน ปฎิบัติได้ 2 ข้อ 

ปรับปรงุ= (4) ไม่เกิดประโยชน์ในกำรน ำไปใช้งำน 
 
 

           
 
 
 
 
 
 

/จุดให้คะแนน... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
 2.4  ควำมปลอดภัยของผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ ์
         (10 คะแนน) 

ดีมำก = (10) มีควำมปลอดภัยต่อผู้อุปโภคและผู้บริโภค ปรำศจำก
ผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ดี = (8) มีควำมปลอดภัยต่อผู้อุปโภคและผู้บริโภค   
ผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

พอใช้ = (6) มีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ปรับปรุง= (4) ไม่มีควำมปลอดภัยต่อผู้อุปโภคและผู้บริโภค  

และมีผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. กระบวนกำร... 
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          /4. กำรน ำเสนอ... 

3.  กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้สูน่วัตกรรม  (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.1  รูปแบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้สู่
กำรจัดท ำนวัตกรรม(10 คะแนน) 
 ด ีมำก = (10) 

มีหลักฐำนและร่องรอย 
1. กระบวนกำรกำรจดัท ำโครงกำร  
2. สหวิชำ (STEM)  
3. กำรบรูณำกำรชุมชุนกำรเรยีนรู้ทำงวิชำชีพ (plc)  
ปฏิบัติครบ 3 ข้อ 

ด ี = (8) 

มีหลักฐำนและร่องรอย 
1. กระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำร  
2. สหวิชำ (STEM)  
3. กำรบูรณำกำรชุมชุนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (plc)  
ปฏิบัติครบ 2 ข้อ 

พอใช ้= (6) 

มีหลักฐำนและร่องรอย 
1. กระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำร  
2. สหวิชำ (STEM)  
3. กำรบูรณำกำรชุมชุนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (plc)  
ปฏิบัตไิด้ 1 ข้อ 

ปรับปรุง = (0) ไม่มีรูปแบบกำรจัดองค์ควำมรู้สู่กำรท ำนวัตกรรม 

3.2  กำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัด
นวัตกรรม(5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 
มีหลักฐำนและร่องรอยกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำรภำครัฐ/เอกชน ชุมชนภำยในสถำนศึกษำ 

ด ี = (3) 
มีหลักฐำนและร่องรอยกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
ชุมชนและสถำนศึกษำ  

พอใช้ = (2) 
มีหลักฐำนและร่องรอยกำรสร้ำงควำมร่วมมือภำยใน
สถำนศึกษำ 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีหลักฐำนและร่องรอยกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัด
นวัตกรรม 
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/4. กำรน ำเสนอ... 

4.  กำรน ำเสนอผลงำนสิง่ประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
4.1  กำรน ำเสนอผลงำนและกำร          
 สำธิตภำษำไทย 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมำก = (1.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย  สำธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน  อยำ่ง
ครบถ้วนและเหมำะสม 

ดี = (1) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน  ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย  สำธิตทดลอง  
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน  แตม่ี
ข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช ้= (0.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน  ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง  
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน  แตม่ี
ข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง= (0) ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
4.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
 ภำษำไทย 
      (1.5 คะแนน) 
 

ดีมำก = (1.5) 
1. กำรแต่งกำย   
2. กำรใช้ค ำพูด   
3. กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ  เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (1) 
1. กำรแต่งกำย   
2. กำรใช้ค ำพดู   
3. กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ  เหมำะสม  2  ด้ำน 

พอใช้ = (0.5) 
1. กำรแต่งกำย   
2. กำรใช้ค ำพดู   
3. กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ  เหมำะสม 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) 
1. กำรแต่งกำย   
2. กำรใช้ค ำพดู   
3. กิริยำมำรยำทของผู้น ำเสนอ    ไม่เหมำะสม 
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4.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
4.3 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนภำษำไทย  
      (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ  และเห็นจริง 
1) ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ 2) ด้ำนประโยชน์
ใช้สอยและ3) ประสิทธิภำพ 4) วิธีกำรท ำงำนของ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ปฏิบัตไิด้ถูกต้องทั้ง  4  ด้ำน 

ดี = (1.5) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ  และเห็นจริง 
1) ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ 2) ด้ำนประโยชน์
ใช้สอยและ3) ประสิทธิภำพ 4) วิธีกำรท ำงำนของ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ถูกต้องทั้ง  3  ด้ำน 

พอใช้ = (1) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ  และเห็นจริง 
1) ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ 2) ด้ำนประโยชน์
ใช้สอยและ3) ประสิทธิภำพ 4) วิธีกำรท ำงำนของ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ถูกต้องทั้ง  2  ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) ไม่สำมำรถอธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองได้ 
4.4  กำรน ำเสนอผลงำนและกำร   
สำธิตภำคภำษำอังกฤษ 
(1.5 คะแนน) 

ดีมำก = (1.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน  อยำ่ง
ครบถ้วนและเหมำะสม 

ดี = (1) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน  ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำยสำธิตทดลอง  
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน  แตม่ี
ข้อบกพร่องบำงส่วน 

พอใช้ = (0.5) 

มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย  สำธิตทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน  แตม่ี
ข้อบกพร่องมำก 

ปรับปรุง = (0) ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 
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4.  กำรน ำเสนอผลงำนสิง่ประดิษฐ์  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
4.5  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน    
      ภำคภำษำอังกฤษ 
      (1.5 คะแนน) 

ดีมำก = (1.5) 
1) กำรแต่งกำย  2) กำรใช้ค ำพูด  3) กิริยำมำรยำท
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสมทั้ง  3  ด้ำน 

ดี = (1) 
1) กำรแต่งกำย  2) กำรใช้ค ำพูด  3) กิริยำมำรยำท
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม  2  ด้ำน 

พอใช้ = (0.5) 
1) กำรแต่งกำย  2) กำรใช้ค ำพูด  3) กิริยำมำรยำท
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสม  1  ด้ำน 

ปรับปรุง = (0) 
1) กำรแต่งกำย  2) กำรใช้ค ำพูด  3) กิริยำมำรยำท
ของผู้น ำเสนอ ไม่เหมำะสม 

4.6  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ        
ผลงำนภำคภำษำอังกฤษ (2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมำก = (2) 
อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ  และเห็นจริง 

ดี = (1.5) 
1) ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ 2) ด้ำนประโยชน์ใช้
สอยและ3) ประสิทธิภำพ 4) วิธีกำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ  

 ปฏิบัติได้ถูกต้องทั้ง  4  ด้ำน 

พอใช้ = (1) 
อธิบำยประกอบกำรสำธิตหรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ  และเห็นจริง 

ปรับปรุง= (0) 1) ด้ำนแนวควำมคิดกำรประดิษฐ์ 2) ด้ำนประโยชน์ใช้
สอยและ3) ประสิทธิภำพ 4) วิธีกำรท ำงำนของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ถูกต้องทั้ง  3  ด้ำน 
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5.  บรรจุภัณฑ ์ (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
5.1 บรรจุภัณฑ์เหมำะสมกับ
ผลิตภัณฑ ์
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5) 
1. รูปทรงสวยงำม    
2. ขนำด และน้ ำหนัก เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ฯ 
3. คงทน แข็งแรง  ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

ดี = (4) 

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

พอใช ้ = (3) 

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

ปร ับปร ุง = (1) ไม่มีกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ ์

5.2  ควำมปลอดภัยของบรรจุภัณฑ ์

      (5 คะแนน) 
ด ีมำก = (5) 

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

ดี = (4) 

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

พอใช ้ = (3)  

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

ปร ับปร ุง = (1)  ไม่มีกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ ์ 
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6.  กำรพัฒนำสู่เชิงพำณิชย/์อุตสำหกรรม  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข ้อพ ิจำรณำ 
6.1  สำมำรถพัฒนำสู่เชิงพำณิช/
อุตสำหกรรม   (10 คะแนน) ด ีมำก = (10) 

สำมำรถแสดงหลักฐำนและยกตัวอย่ำงผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ ์ที่จะน ำไปสู่กระบวนกำรเชิงพำณิชย์/
อุตสำหกรรมในปัจจุบัน 

ดี = (8) 

สำมำรถแสดงหลักฐำนและยกตัวอย่ำงผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ ์ที่จะน ำไปพัฒนำต่อยอดและพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์/อุตสำหกรรมในปัจจุบัน 
แต่ไม่มีหลักฐำนมำแสดง 

พอใช ้= (6) 

มีแนวโน้มที่จะน ำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ไปพัฒนำต่อยอด
และพัฒนำกระบวนกำรผลิตสู่เชิงพำณิชย์/อุตสำหกรรมใน
ปัจจุบัน  

ปรับปรงุ= (4) ไม่สำมำรถพัฒนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในเชิงพำณิชย์ได้ 
 

          
  หมำยเหตุ  หำกคะแนนรวมของผลงำนมีคะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนด้ำนคุณค่ำว่ำมีผลคะแนน 
 ต่ำงกันหรือไม่ โดยพิจำรณำตำมำล ำดับจุดให้คะแนนที่มำกไปหำน้อย    
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