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ข้อก าหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวตักรรมอาชวีศึกษา” 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ ประจ าปีการศ ึกษา 2561 
……………………………………………………………………………….. 

ประเภทท ี่  4  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลติภณัฑ์อาหาร 
 

1.  ค าจ ากัดความ   
 อาหาร  หมายถึง  ส่ิงท่ีรับประทานแล้วเป็นประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อร่างกาย  
 ผลิตภัณฑ์อาหาร หมายถึง อาหารส าเร็จรูป หรือ กึ่งส าเร็จรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ 
หรือพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิมส าหรับมนุษย์ใช้บริโภค ซึ่งได้จากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และประมง  สามารถแสดงขั้นตอนการคิดค้นแปรรูปส่วนประกอบ คุณค่าทางโภชนาการ วิธีการบริโภค 
และข้อมูลอื่น ๆ ตามประเภท ผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างชัดเจนมีความปลอดภัย ตรงตามกลุ่มผู้บริโภคและ
สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
 ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จร ูป  หมายถึง  ผลงานสิ ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม     
บรรจุภัณฑ์ท่ีท าขึ้นเรียบร้อยพร้อมรับประทาน 
 ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม     
บรรจุภัณฑ์ที่ท าขึ้นเรียบร้อยแต่ไม่พร้อมใช้รับประทานต้องน าไปปรุง หรือ ผ่านกรรมวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง    
จึงจะรับประทานได้ 
2.  เจตนารมณ์  
 เพื่อให้เกิดผลงานส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบรรจุภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา           
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีได้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน         
ซึ่งสามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์และ/หรืออุตสาหกรรม 
3.  ว ัตถ ุประสงค ์
 3.1  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ 
 3.2  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้  และทักษะ              
ในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร  
 3.3  เพื่อส่งเสริมการวิจัย  พัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
 3.4  เพื่อน านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาพัฒนากระบวนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
 3.5  เพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์สถานศึกษาสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ  ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
ทางการเกษตรและประมง 
 3.6  เพื่อสนับสนุนการน าผลงานเข้ารับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
4. ข้อก าหนดทั่วไป 
 4.1 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่คิดค้นขึ ้นใหม่หร ือพัฒนาให้ด ีขึ ้นจากเดิม       
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประดิษฐ์  มีความปลอดภัยตรงตามกลุ่ม
ผู้บริโภค สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และหรืออุตสาหกรรม และต้องไม่เคยผ่านการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ มาก่อน หรือน าผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่        
โดยเปลี่ยนประเภท       
 

    /4.2  เป็นผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ... 
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 4.2 เป็นผลงานส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีกระบวนการผลิตตามรูปแบบการวิจัยด้าน     
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 4.3  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ  ท่ีส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทท่ี  4  ต้องไม่ซ้ ากับผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ 
ประเภทอื่น ๆ จากสถานศึกษาเดียวกัน เช่น รูปร่าง สูตรอาหาร คุณลักษณะและกระบวนการผลิต ฯลฯ  
 4.4  มีเอกสารประกอบการน าเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ จ านวน  2  เล่ม  โดยรูปเล่มเอกสารต้อง
ประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ อยู่ในเล่มเดียวกัน  และจัดเรียงตามล าดับดังนี้  
  4.4.1  แบบเสนอโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  (แบบ ว-สอศ-2)  
  4.4.2  รายงานการว ิจ ัย  (แบบ ว-สอศ-3)  
  4.4.3  ภาคผนวก  ประกอบด้วย   

   1)  ใบรับรองผลการตรวจวิ เคราะห์ คุณภาพอาหารจากหน่ วยงานท่ี เ ช่ือถือได้  และ                 
เกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ท่ีเทียบเคียงครบทุกรายการ 
             2)  แผนการตลาด ประกอบด้วย  ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์  ราคาขายผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์  ประมาณการรายรับรายจ่ายจากการขาย  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการส่งเสริมการตลาด         
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 4 ข้อ 5 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
          3) แบบคุณลักษณะผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีเข้าร่วมการประกวดให้ เป็นไปตามแบบท่ี    
ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ก าหนด จ านวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ านวน 1 แผ่น และแยกส่ง             
ตอนลงทะเบียน จ านวน  1  แผ่น) 
   4)  ค ู่ม ือการบริโภคภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  
   5)  หลักฐานการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บันทึกรายรับรายจ่าย หลักฐานการส่ังซื้อ  
หลักฐานการจ าหน่าย และสถานท่ีจ าหน่าย  
       6)  เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
  4.4.4 CD หรือ DVD บันทึกข้อมูลเนื้อหาท้ังหมดเรียงล าดับตามท่ีก าหนดในข้อ 6.1-6.3  ลงใน        
CD หรือ DVD  โดยบันทึกเป็นไฟล์ Word และ PDF  จ านวน 3  แผ่น  พร้อมระบุรายละเอียด ช่ือผลงาน       
ช่ือสถานศึกษา บนแผ่น CD หรือ DVD  บรรจุในซอง  ติดไว้ปกหลังเอกสารน าเสนอเล่มละ 1 แผ่น ท่ีเหลืออีก    
1 แผ่น ให้น าส่งพร้อมแบบคุณลักษณะผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ตามข้อ  4.5  ตอนลงทะเบียน  ส าหรับเอกสาร
ต้นฉบับทุกรายการท่ีมีในรูปเล่มรายงานจะต้องมีในไฟล์เอกสารด้วย  (เอกสารต้นฉบับใดท่ีไม่ได้จัดพิมพ์ให้สแกน
เป็นไฟล์ภาพ .jpg  หรือ .PDF  แทรกในไฟล์เอกสาร  และบันทึกลงในแผ่น CD หรือ DVD)       
  หมายเหตุ: กรณีเอกสารไม่อยู่ภายในเล่มเดียวกัน คณะกรรมการจะไม่พิจารณาตรวจให้คะแนน  
 4.5  แบบคุณลักษณะของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีเข้าร่วมการประกวดให้เป็นไปตามแบบท่ีส านักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษาก าหนด จ านวน 3 แผ่น  (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ านวน 1 แผ่น และแยกส่งตอน
ลงทะเบียน จ านวน  1  แผ่น) 

4.6  เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษาระบบทวิภาคี  
ระบบทวิศึกษา  หรือระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ท่ีมีการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน    
ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวนไม่เกิน  10  คน และ    
ท่ีปรึกษาจ านวนไม่เกิน  5  คน 
5.  หล ักเกณฑ ์การพ ิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  
  5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดทั่วไปของ
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ประเภทท ี่  4  ท ุกประการ  จ ึงจะเข้าร่วมการประกวดได้   
 

          /5.2  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ ... 
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 5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดต้ังผลงานตามวันและเวลา         
ท่ีก าหนดหากไม่ลงทะเบียนและติดต้ังตามวันและเวลาท่ีก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแต่อนุญาต
ให้จัดแสดงผลงานได้ 
 5.3 การเปล่ียนแปลงช่ือ หรือ ประเภทผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวดสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเท่านั้น  และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวดไม ่น ้อยกว ่า  7  ว ัน  
ส่วนการประกวดในระดับภาคและระดับชาติไม่อนุญาตให้เปล่ียนแปลงช่ือ หรือ ประเภทผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ 
 5.4  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีส่งเข้าประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบ 
หรือ ส่งประกวดมากกว่า  1  ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ท่ีส่งประกวดและได้รับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังว่ามี   
การลอกเลียนแบบผลงาน หรือส่งประกวดมากกว่า  1  ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเล่ือนล าดับรางวัล
ถัดไปข้ึนมาแทน 

5.6  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีมีการซื้อขายในท้องตลาดแล้วน ามาปรับปรุง หรือ ดัดแปลงเพียงเล็กน้อย  
เพื่อส่งเข้าประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
 5.7  กรณีท่ีเป็นการน าสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีจ าหน่ายมาพัฒนาต่อยอด ต้องสามารถแสดงให้เห็น
ว่าได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีข้ึนกว่าเดิมอย่างไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตร 
หรือ สิทธิบัตรของผู้อื่น 
 5.8  กรณีเกิดปัญหาในการด าเนินงานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเป็นผู้ช้ีขาด 

5.9  กรณีคะแนนรวมผลการตัดสินของผลงานเท่ากัน  จะพิจารณาจากความแตกต่างของคะแนนท่ีได้
เรียงล าดับจากจุดให้คะแนนท่ีมีค่ามากไปหาน้อย 
6.  เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรายงานการว ิจ ัย  
 ให้จัดส่งเอกสารประกอบการน าเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัยในวันลงทะเบียน
ตามก าหนดเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด  จ านวน  2  เล ่ม  ภายในเล ่มประกอบด ้วย 
  6.1  แบบเสนอโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  (แบบ ว-สอศ.-2) 
  6.2  แบบรายงานการว ิจ ัย (แบบ ว-สอศ.-3)  บทท ี่  1-5  ไม ่เก ินจ านวน 20 หน ้า โดยไม ่รวมปก  
บทค ัดย ่อ  กิตต ิกรรมประกาศ สารบ ัญ  บรรณาน ุกรม และภาคผนวกของงานวิจัย (หากเก ินจ านวน 20 หน ้า 
คณะกรรมการจะไม ่พิจารณาให้คะแนนรายงานการวิจัย)  
  6.3  ภาคผนวก  ประกอบด้วย 
   1)  ใบรับรองผลการตรวจวิ เคราะห์ คุณภาพอาหารจากหน่ วยงานท่ี เ ช่ือถือได้  และ            
เกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ท่ีเทียบเคียงครบทุกรายการ 
             2)  แผนการตลาด ประกอบด้วย  ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์  ราคาขายผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุภัณฑ์  ประมาณการรายรับรายจ่ายจากการขาย  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการส่งเสริมการตลาด         
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 4 ข้อ 5 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
          3) แบบคุณลักษณะผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ท่ีเข้าร่วมการประกวดให้ เป็นไปตามแบบท่ี    
ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ก าหนด จ านวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ านวน 1 แผ่น และแยกส่ง             
ตอนลงทะเบียน จ านวน  1  แผ่น) 
   4)  ค ู่ม ือการบริโภคภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  
 

          /5. หลักฐานการจ าหน่าย ... 
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   5)  หลักฐานการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บันทึกรายรับรายจ่าย หลักฐานการส่ังซื้อ  
หลักฐานการจ าหน่าย และสถานท่ีจ าหน่าย  
       6)  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น  เอกสารขอจดอนุสิทธิบัตร หรือเอกสารการขอเลขสารบบอาหาร  
(อ.ย.) 
  6.4 CD หรือ DVD บันทึกข้อมูลเนื้อหาท้ังหมดเรียงล าดับตามท่ีก าหนดในข้อ 6.1-6.3  ลงใน        
CD หรือ DVD  โดยบันทึกเป็นไฟล์ Word และ PDF  จ านวน 3  แผ่น  พร้อมระบุรายละเอียด ช่ือผลงาน       
ช่ือสถานศึกษา บนแผ่น CD หรือ DVD  บรรจุในซอง  ติดไว้ปกหลังเอกสารน าเสนอเล่มละ 1 แผ่น ท่ีเหลืออีก    
1 แผ่น ให้น าส่งพร้อมแบบคุณลักษณะผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ตอนลงทะเบียน  ส าหรับเอกสารต้นฉบับทุก
รายการที่มีในรูปเล่มรายงานจะต้องมีในไฟล์เอกสารด้วย  (เอกสารต้นฉบับใดท่ีไม่ได้จัดพิมพ์ให้สแกนเป็นไฟล์
ภาพ .jpg  หรือ .PDF  แทรกในไฟล์เอกสาร  และบันทึกลงในแผ่น CD หรือ DVD)       
7.  การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 
 7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font)  แบบ TH Sarabun PSK 
 7.2  ขนาดต ัวอ ักษร แบบปกต ิ ขนาด 16 point และห ัวข ้อ ขนาด 18 point 

 
 
 

/8. หลักเกณฑ์... 
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8.  หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประด ิษฐ์ฯ ระดับคะแนน 
ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1.  เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือการบริโภค (รวม 15 คะแนน) 
1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ.-2)  (2 คะแนน) 
      ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด 2 1.5 1 0 
1.2  รายงานการว ิจ ัย ตามแบบ ว-สอศ.-3  (10 คะแนน) 
      1.2.1  การเขียนบทน า  (2 คะแนน)  2 1.5 1 0.5 
      1.2.2  แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.3  วิธีด าเนินการวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.4  ผลการวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      1.2.5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
1.3  CD/DVD บันทึกข้อมูลตามข้อก าหนดในข้อ 4.6  (1 คะแนน) 
      ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล  1 0.5 0 0 
1.4  คู่มือการบริโภค  (2 คะแนน) 
     1.4.1 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคู่มือการบริโภคภาษาไทย 1 0.5 0 0 
     1.4.2 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคู่มือการบริโภคภาษาอังกฤษ 1 0.5 0 0 
2.  ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 40 คะแนน) 
     2.1  ประดิษฐ์ หรือ พัฒนาขึ้นใหม่  (8 คะแนน)  8 6 4 2 
     2.2  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (8 คะแนน) 8 6 4 2 
     2.3  การเลือกใช้วัสดุ  (7 คะแนน) 7 5 3 1 
     2.4  ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์  (7 คะแนน) 7 5 3 1 
     2.5  ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
     2.6  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  (5 คะแนน) 5 3 1 0 
3.  บรรจุภัณฑ์  (รวม 20  คะแนน ) 
     3.1  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
     3.2  การเลือกใช้วัสดุ  (4 คะแนน ) 4 3 2 1 
     3.3  บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
     3.4  รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
     3.5  ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
4.  การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
     4.1  การน าเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
     4.2  บุคลิกภาพของผู้น าเสนอผลงานภาษาไทย (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
     4.3  ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาษาไทย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
     4.4  การน าเสนอผลงานและการสาธิตภาคภาษาอังกฤษ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
     4.5 บุคลิกภาพของผู้น าเสนองานภาคภาษาอังกฤษ (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
     4.6 ความชัดเจนในการน าเสนอผลงานภาษาอังกฤษ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

จุดให้คะแนน... 
 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประด ิษฐ์ฯ ระดับคะแนน 
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ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
5.  การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  (รวม 15 คะแนน) 
     5.1  ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
     5.2  ราคาขายของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
     5.3  ประมาณการรายรับรายจ่ายจากการขาย  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
     5.4  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการส่งเสริมการตลาด  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
     5.5  หลักฐานการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

รวม 100  คะแนน 
 
9.  ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  ประเภทที่  4  
 

        
/จุดให้คะแนน… 

   
 
 
 

1. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานสิ่งประด ิษฐ์ฯ และคูม่ ือการบริโภค ( รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
1.1  แบบเสนอโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ 
      ของคนรุ่นใหม่ตามแบบ ว-สอศ-2    
      (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

- ข้อมูลและรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ฯ ท้ัง 26 ข้อ  

- มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ท้ังในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ การพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท า
รูปเล่ม มีความประณีตถูกต้องตามรูปแบบ ใช้
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ 

 
ดี = (1.5) 

- ข้อมูลและรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ฯ ท้ัง 26 ข้อ  

- มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ท้ังในด้านเนื้อหา 
ภาพประกอบ การพิมพ์ การจัดท าปก การจัดท า
รูปเล่ม ถูกต้องตามรูปแบบ ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
ได้ แต่ไม่มีความประณีต  

พอใช้ = (1) 
 

- ข้อมูลและรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ฯ ท้ัง 26 ข้อ ครบถ้วน 
ท้ังในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ การพิมพ์  

- การจัดท าปก การจัดท ารูปเล่ม แต่ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้องตามรูปแบบและไม่ประณีต  ไม่เหมาะสม
ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 

 ปรับปรุง = (0) 
 

- ไม่มีแบบเสนอโครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ฯ  

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
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  /จุดให้คะแนน... 
 

1.2  รายงานการว ิจ ัยตามแบบ            
       ว-สอศ-3  (10 คะแนน) 
                                               
      1.2.1 การเขียนบทน า   
               (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

- บทน าแสดงท่ีมาหรือปัญหา วัตถุประสงค์  
- ขอบเขต ประโยชน์ของส่ิงประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์

อาหารได้ครบ สอดคล้องกับหัวข้อท่ีก าหนด 
ชัดเจน 

ดี = (1.5) 

- บทน าแสดงท่ีมาหรือปัญหา วัตถุประสงค์   
- ขอบเขต ประโยชน์ของส่ิงประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์

อาหารได้ครบ สอดคล้องกับหัวข้อท่ีก าหนด  
- แต่ไม่ชัดเจน 

พอใช้ = (1)  
บทน าแสดงท่ีมาหรือปัญหา วัตถุประสงค์  
ขอบเขต ประโยชน์ของส่ิงประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
อาหารครบ แต่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อท่ีก าหนด 

 ปรับปรุง =(0.5) 
- บทน าแสดงท่ีมาหรือปัญหา วัตถุประสงค์ 

ขอบเขต ประโยชน์ของส่ิงประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
อาหารไม่ครบหัวข้อท่ีก าหนด 

       1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี  และ  
                งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
                (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

แนวคิด ทฤษฎี ท่ีน าเสนอเกี่ยวข้องกับ
ส่ิงประดิษฐ์ ครอบคลุมเนื้อหา มีรายละเอียด
ส าคัญ และมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุน 
โดยมีแหล่งอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้  

ดี = (1.5) 

แนวคิด ทฤษฎี ท่ีน าเสนอเกี่ยวข้องกับ
ส่ิงประดิษฐ์ ครอบคลุมเนื้อหา มีรายละเอียด
ส าคัญ มีงานวิจัยสนับสนุนแต่ไม่สอดคล้อง 
มีแหล่งอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ 

พอใช้ = (1)  

แนวคิด ทฤษฎี ท่ีน าเสนอเกี่ยวข้องกับ
ส่ิงประดิษฐ์ ครอบคลุมเนื้อหา มีรายละเอียด
ส าคัญ มีแหล่งอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ แต่ไม่มีงานวิจัย
สนับสนุน 

 ปรับปรุง = (0.5) 
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีน าเสนอไม่เกี่ยวข้องกับ
ส่ิงประดิษฐ์ แต่มีแหล่งอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้  
และไม่มีงานวิจัยสนับสนุน 

 1.2.3  วิธีด าเนินการวิจัย 
        (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

ด าเนินการวิจัยครบ 4  ประการ   
1)  ตรงตามวัตถุประสงค์  
2)  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารถูกต้อง 
3)  ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เทคนิค วิธีการ ถูกต้อง  
4.  วิธีการเก็บข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
     ข้อมูลถูกต้อง 

ดี = (1.5) ด าเนินการวิจัยเพียง  3 ประการ   
พอใช้ = (1)  ด าเนินการวิจัยเพียง  2 ประการ   

 ปรับปรุง =0.5) ด าเนินการวิจัยเพียง  1 ประการ   
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          /จุดให้คะแนน… 
 
 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
      1.2.4 ผลการวิจัย   
              (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2)  

- ผลการวิจัยท่ีน าเสนอมีความถูกต้องเหมาะสม
ครบ 3 ประการ  1) น าเสนอครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์  2) ผลการวิจัยถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามระเบียบวิธีวิจัย  3) รูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสมกับลักษณะข้อมูล 

ดี = (1.5)  - ผลการวิจัยท่ีน าเสนอมีความถูกต้องเหมาะสม
เพียง  2  ประการ 

พอใช้ = (1)  - ผลการวิจัยท่ีน าเสนอมีความถูกต้องเหมาะสม
เพียง  1  ประการ   

 ปรับปรุง = (0.5) - ผลการวิจัยท่ีน าเสนอส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง 
- ไม่เหมาะสม 

       1.2.5  สรุป อภิปรายผล 
               และข้อเสนอแนะ 
               (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2)  

สรุปผลครบ  3  ประการ   
1) สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ตรงประเด็น  
2) อภิปรายผลอย่างมีเหตุผลโดยมีแนวคิดทฤษฎี  
   และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุน 
3) มีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์  
   หรือการพัฒนาต่อยอด 

ดี = (1.5)  สรุปผลเพียง 2 ประการ จาก 3  ประการ 

พอใช้ = (1)  สรุปผลเพียง 1 ประการ จาก 3  ประการ 

 ปรับปรุง = (0.5) สรุปผลไม่สอดคล้องท้ัง  3  ประการ  

1.3  CD/DVD บ ันท ึกข ้อม ูล 
      ตามข ้อก าหนดในข ้อ 6 ส่วนท่ี 4 
      ความครบถ้วนของข้อมูล 
      (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1)  ส่วนท่ี 1,2,3 มีข้อมูลครบถ้วนทุกส่วน  
ท้ังไฟล์ .DOC และไฟล์ PDF  

ดี = (0.5)  ส่วนท่ี 1,2,3 ส่วนใดส่วนหนึ่งมีข้อมูล ไม่ครบถ้วน 
แต่มีข้อมูลท้ังไฟล์ .DOC และไฟล์ PDF 

พอใช้ = (0)  ส่วนท่ี 1,2,3 มีข้อมูลไม่ครบถ้วน   

1.4  คู่มือการบริโภค/ ความชัดเจน 
      ถูกต้องของข้อมูล/รายละเอยีด   
     (2  คะแนน) 
      1.4.1 คู่มือการบริโภคภาษาไทย 

ด ีมาก = (1) 

แสดงรายละเอียดครบทุกรายการ 
1) ช่ือผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของส่วนผสม 
2) วิธีการเตรียมเพื่อบริโภค 3) วิธีการเก็บรักษา  
4) วัน เดือน ปี ท่ีผลิต หรือ หมดอายุ  5) ราคา 
6) ท่ีอยู่ของผู้ผลิตท่ีสามารถติดต่อได้ 

 ดี = (0.5) แสดงรายละเอียดไม่ครบรายการ 
  ปรับปรุง = (0) ไม่มีคู่มือการบริโภคภาษาไทย 
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2.3  การเลือกใช้วัสดุ 
      (7 คะแนน) 

ดีมาก = (7)  
ใช้วัสดุประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหารได้ 1) เหมาะสม   
2) ประหยัด  และ 3) ปลอดภยั ครบท้ัง 3 ด้าน 

ดี = (5)  
ใช้วัสดุประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหารได้ 1) เหมาะสม   
2) ประหยัด  และ 3) ปลอดภยั เพียง 2 ด้าน 

พอใช้ = (3)  
ใช้วัสดุประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหารได้ 1) เหมาะสม   
2) ประหยัด  และ 3) ปลอดภยั เพียง 1 ด้าน 

ปรับปรุง =(1)  ใช้วัสดุไม่เหมาะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย 
 
 
 

          /จุดให้คะแนน… 
 
 
 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
      1.4.2 คู่มือการบริโภค
ภาษาอังกฤษ 

ด ีมาก = (1) 

แสดงรายละเอียดครบทุกรายการ 
1) ช่ือผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของส่วนผสม/ 
2) วิธีการเตรียมเพื่อบริโภค 3) วิธีการเก็บรักษา  
4)  วัน เดือน ปี ท่ีผลิต หรือ หมดอายุ 5) ราคา  
6) ท่ีอยู่ของผู้ผลิตท่ีสามารถติดต่อได้ 

 ดี = (0.5) แสดงรายละเอียดไม่ครบรายการ 
  ปรับปรุง = (0) ไม่มีคู่มือการบริโภคภาษอังกฤษ 
2.  ข้อก าหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 40 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา  
2.1  ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่ 
       (8  คะแนน) ด ีมาก = (8)  

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ท่ีได้จากการคิดค้น 
และพัฒนาท้ัง 1) ส่วนผสม  2) วิธีการ และ  
3)  รูปแบบของผลิตภัณฑ์  

ดี = (6)  
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ท่ีได้จากการคิดค้น 
และพัฒนา  2  ใน  3  ประการ 

พอใช้ = (4)  
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ท่ีได้จากการคิดค้น 
และพัฒนา 1 ใน  3 ประการ 

 ปรับปรุง = (2) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีการคิดค้นหรือพัฒนาขึ้นใหม่ 
2.2  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
       (8 คะแนน) ด ีมาก = (8)  

ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ 
อาหารได้แปลกใหม่หรือแตกต่างจากเดิมท้ัง
วิธีการผลิต และผลิตภัณฑ์ 

ดี = (6)  
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ 
อาหารได้แปลกใหม่หรือแตกต่างจากเดิมด้าน
วิธีการผลิต หรือผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

พอใช้ = (4)  
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ 
อาหารได้แตกต่างจากเดิมเล็กน้อย  

ปรับปรุง =(2) วิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์ไม่แปลกใหม่ 
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2.4  ขั้นตอนการพัฒนา 
      (7 คะแนน) 

ดีมาก = (7)  

ขั้นตอนการพัฒนาครบ 3 ประการ คือ 
1)  ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในการพัฒนา   
    ผลิตภัณฑ์อาหาร   
2)  สอดคล้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์  
3)  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ 
     ข้อมูลครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์   

ดี = (5) ขั้นตอนการพัฒนามี 2 ประการ จาก 3 ประการ 
พอใช้ = (3)  ขั้นตอนการพัฒนามี 1 ประการ จาก 3 ประการ 
ปรับปรุง = (1)  ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  

2.5  ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์       
      (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  

- มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 
- 1)  ดึงดูดความสนใจ 
- 2)  มีคุณสมบัติเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคในด้าน   
-     ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส  
- 3)  มีประโยชน์ทางโภชนาการตรงต่อกลุ่มลูกค้า    
-     เป้าหมายทางการตลาด  

ดี = (4) - มีคุณลักษณะ 2 ประการจาก 3 ประการ 
พอใช้ = (3) - มีคุณลักษณะ 1 ประการจาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (2)  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีดึงดูดความสนใจแต่ขาดคุณสมบัติอื่น 
2.6  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
      (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  

ผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเทียบเคียงครบทุกรายการ มีเอกสาร
รับรองผลการตรวจวิเคราะห์ท่ีประทับตราของ
หน่วยงาน พร้อมแสดงเอกสารมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ท่ีเทียบเคียง 

ดี = (3)  

ผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเทียบเคียงครบทุกรายการ มีเอกสาร
รับรองผลการตรวจวิเคราะห์ท่ีประทับตราของ
หน่วยงานแต่ไม่แสดงเอกสารมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ท่ีเทียบเคียง  

 

พอใช้ =(1)  

ผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเทียบเคียงครบทุกรายการ มีเอกสาร
รับรองผลการตรวจวิเคราะห์ท่ีประทับตราของ
หน่วยงาน แต่รายการไม่ครบถ้วน 

ปรับปรุง = (0) ไม่มีเอกสารรับรองความปลอดภัย 
 

          /จุดให้คะแนน… 
 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
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3.  บรรจุภัณฑ์ (รวม 20 คะแนน) 
3.1 การออกแบบ 
      (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5)  

- เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
- ครบ 4 ประการ       
- 1)  ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
- 2)  มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ 
- 3)  ส่ือให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ 
- 4)  สะดวกต่อการน าไปใช้  

ดี = (4)  
- เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
- มีเพียง  3  ประการ จาก 4 ประการ    

พอใช ้ = (3)  
- เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

มีเพียง  2  ประการ จาก 4 ประการ    

ปร ับปร ุง = (1)  
- เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

มีเพียง  1  ประการ จาก 4 ประการ    
3.2  การเลือกใช้วัสดุ  
      (4 คะแนน) 

ด ีมาก = (4)  
เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์ 
มีความปลอดภัย และประหยัด 

ดี = (3)  
เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์ 
มีความปลอดภัย แต่ไม่ประหยัด 

พอใช ้ = (2)  
เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์ 
ไม่มีความปลอดภัย และไม่ประหยัด 

ปร ับปร ุง = (1)  เลือกใช้วัสดุไม่เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์ 
3.3  บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับ 
      ผลิตภัณฑ์  (3 คะแนน) 

ด ีมาก = (3)  

บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ  3  ประการ คือ 
1)  มีรูปทรงสวยงาม    
2)  มีความคงทน 
3)  มีขนาด และน้ าหนักท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

ด ี = (2)  
บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเพียง  2  ประการ  
จาก  3  ประการ  

พอใช้ = (1)  
บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเพียง  1  ประการ  
จาก  3  ประการ 

ปร ับปร ุง = (0)  
บรรจุภัณฑ์ มีรูปทรง ความคงทน ขนาด  
และน้ าหนักไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

 
 
 

        /จุดให้คะแนน… 
 
 
 
 
 

 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
3.4  รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์    
      และบรรจุภัณฑ ์
      (4 คะแนน ) ด ีมาก = (4)  

มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีจ าเป็นแสดงไว้ 
ท่ีบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ช่ือผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถานท่ี
ผลิต วัน เดือน ปี ท่ีผลิต และ หรือ หมดอายุ 
น้ าหนัก หรือ ปริมาตร ส่วนประกอบท่ีส าคัญ
โดยประมาณ ครบถ้วน 

ดี = (3)  

มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีจ าเป็นแสดงไว้ 
ท่ีบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ช่ือผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถานท่ี
ผลิต วัน เดือน ปี ท่ีผลิต และ หรือ หมดอายุ 
น้ าหนัก หรือ ปริมาตร ส่วนประกอบท่ีส าคัญ
โดยประมาณ ครบถ้วน แต่บางส่วนไม่ถูกต้อง 

พอใช้ = (2)  

มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีจ าเป็นแสดงไว้ 
ท่ีบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ช่ือผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถานท่ี
ผลิต วัน เดือน ปี ท่ีผลิต และ หรือ หมดอายุ 
น้ าหนัก หรือ ปริมาตร ส่วนประกอบท่ีส าคัญ
โดยประมาณ ไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง 

ปรับปรุง = (1) 
ไม่มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารที่จ าเป็น
แสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 

3.5  ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ 
      (4  คะแนน) 

ด ีมาก = (4)  

บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ  4  ประการ 
1)  มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2)  ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ 
3)  ช่วยป้องกันการเส่ือมสภาพของผลิตภัณฑ์ 
4)  ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม 

ดี = (3)  บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 3 ประการ จาก 4 ประการ 
พอใช้ = (2)  บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 2 ประการ จาก 4 ประการ 
ปรับปรุง = (1) บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 1 ประการ จาก 4 ประการ 

4.  การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน) 
4.1  ความพร ้อมในการน าเสนอผลงาน 
      และการสาธ ิตภาษาไทย 
      (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

มีความพร้อมครบ  3  ประการ คือ 
1) มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน 
2) ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย  
    สาธิต ทดลอง โดยใช้ของจริง หรือ ส่ือ 
    ประกอบ 
3) มีเอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วน 
    และเหมาะสม  

ดี = (1.5) มีความพร้อมครบ  2  ประการ จาก  3  ประการ 
พอใช ้ = (1)  มีความพร้อมครบ  1  ประการ จาก  3  ประการ 

 ปรับปรุง = (0.5)  - ไม่มีความพร้อมในการน าเสนอผลงาน 
           

/จุดให้คะแนน... 
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4.2 บุคลิกภาพของผู้น าเสนอผลงาน 
     ภาษาไทย (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยา มารยาท 
ของผู้น าเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ด้าน 

ด ี = (0.5) 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยา มารยาท 
ของผู้น าเสนอ ไม่เหมาะสมด้านใดด้านหนึ่ง 

ปรับปรุง = (0)  
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยา มารยาท 
ของผู้น าเสนอไม่เหมาะสม 

4.3  ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน 
      ภาษาไทย  (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง 
ถูกต้องท้ัง  4  ด้าน  คือ   
1) แนวความคิดการประดิษฐ์   
2) ประโยชน์ใช้สอย   
3) กระบวนการผลิต  
4)  วิธีการบริโภค 

ดี = (1.5) 
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง 
ถูกต้อง  3  ด้าน จาก  4  ด้าน 

พอใช ้ = (1)  
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง  
ถูกต้อง 2 ด้าน จาก  4  ด้าน 

 ปรับปรุง = (0.5)  
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง  
ถูกต้อง 1 ด้าน จาก  4  ด้าน 

4.4  ความพร ้อมในการน าเสนอผลงาน 
      และการสาธ ิตภาษาอังกฤษ 
      (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

มีความพร้อมครบ  3  ประการ คือ 
1) มีการเตรียมการในด้านการน าเสนอผลงาน 
2) ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิต    
   ทดลอง โดยใช้ของจริง หรือ ส่ือประกอบ 
3) มีเอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วน 
    และเหมาะสม  

ดี = (1.5) มีความพร้อม  2  ประการ จาก  3  ประการ 
พอใช ้ = (1)  มีความพร้อม  1  ประการ จาก  3  ประการ 

 ปรับปรุง = (0.5)  - ไม่มีความพร้อมในการน าเสนอผลงาน 
4.5 บุคลิกภาพของผู้น าเสนอผลงาน 
     ภาษาอังกฤษ   (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยา มารยาท 
ของผู้น าเสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ด้าน 

ด ี = (0.5) 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยา มารยาท 
ของผู้น าเสนอ ไม่เหมาะสมด้านใดด้านหนึ่ง 

ปรับปรุง = (0)  
การแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยา มารยาท 
ของผู้น าเสนอไม่เหมาะสม 

/จุดให้คะแนน... 
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4.6  ความชัดเจนในการน าเสนอผลงาน 
      ภาษาอังกฤษ   (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง 
ถูกต้องท้ัง  4  ด้าน  คือ    
1) แนวความคิดการประดิษฐ์  
2) ประโยชน์ใช้สอย   
3) กระบวนการผลิต  
4)  วิธีการบริโภค 

ดี = (1.5) 
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง 
ถูกต้อง  3  ด้าน  จาก  4  ด้าน  

พอใช ้ = (1)  
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง  
ถูกต้อง  2  ด้าน  จาก  4  ด้าน 

ปรับปรุง = 
(0.5)  

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง  
ถูกต้อง 1  ด้าน  จาก  4  ด้าน 

5. การใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์ (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข ้อพ ิจารณา 
5.1  ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์     
      พร้อมบรรจุภัณฑ์ 
      (3 คะแนน) 

ด ีมาก = (3)  
แสดงรายการต้นทุนการผลิต จ านวนผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต  
ครบถ้วนถูกต้อง 

ดี = (2)  
แสดงรายการต้นทุนการผลิต จ านวนผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต 
ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหมาะสม 

พอใช้ = (1)  
แสดงรายการต้นทุนการผลิต จ านวนผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต 
ไม่ครบถ้วนแต่ถูกต้อง  

ปรับปรุง = (0) 
แสดงรายการต้นทุนการผลิต จ านวนผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต 
ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง 

           
/5.2 ราคาขายผลิตภัณฑ์... 
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5.2 ราคาขายผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ 
      (3 คะแนน) 
 

ด ีมาก = (3)  
ค านวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนถูกต้อง
และก าหนดราคาขายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

ดี = (2)  
ค านวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนถูกต้อง
แต่ก าหนดราคาขายไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

พอใช้ = (1)  
ค านวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน 
ไม่ถูกต้อง 

ปรับปรุง = (0) ไม่ค านวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน 
5.3  ประมาณการรายรับรายจ่าย 
      (3 คะแนน ) ด ีมาก = (3)  

แสดงแผนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
พร้อมท้ังประมาณการรายรับรายจ่ายในระยะเวลา 
1 ปี  ได้ถูกต้อง 

ดี = (2)  
แสดงแผนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
พร้อมท้ังประมาณการรายรับรายจ่ายได้ถูกต้อง แต่
ไม่ครบตามระยะเวลา 

พอใช้ = (1)  
แสดงแผนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ไม่ถูกต้องแต่ครบตามระยะเวลา 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีแผนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมท้ัง
ประมาณการรายรับรายจ่าย 

5.4  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
      และการส่งเสริมการตลาด 
      (3 คะแนน ) 

ด ีมาก = (3)  
ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายถูกต้อง  มีแผนส่งเสริม
การตลาดท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 

ดี = (2)  
ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายถูกต้อง  แผนส่งเสริม
การตลาดไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 

พอใช้ = (1)  
ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่ถูกต้อง  แต่แผน
ส่งเสริมการตลาดไม่เหมาะสม 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และไม่มีแผนส่งเสริม
การตลาด 

5.5  หลักฐานจากการจ าหน่าย   
     (3  คะแนน) ด ีมาก = (3)  

แสดงหลักฐานการจ าหน่าย ประกอบด้วย  
1)หลักฐานการส่ังซื้อ  2) บัญชีรายรับรายจ่าย   
3) สถานท่ีจ าหน่าย         

 ดี = (2)  แสดงหลักฐานการขาย  2  รายการ   
 พอใช้ = (1)  แสดงหลักฐานการขาย  1  รายการ   
 ปรับปรุง = (0) ไม่แสดงหลักฐานการขาย 
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ประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดท าข้อก าหนด  กติกา  และ
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ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 
ประธานคณะกรรมการจัดท าข้อก าหนด  กติกา  และเกณฑ์

มาตรฐาน  การตัดสินให้คะแนน 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
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