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ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน 
กำรประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอำชีวศึกษำเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจน” 

 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ลงวันที่          เดือน                   พ.ศ. 2564 

………………………………………………………………………………………… 
 
ประเภทท ่ี 3 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรไทย 

1. ค ำจ ำกัดควำม   
 อำหำร หมำยถึง สิ่งที่รับประทำนแล้วเป็นประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อร่ำงกำย 
 ผลิตภัณฑ์อำหำรไทย หมำยถึง อำหำรส ำเร็จรูป หรือ กึ่งส ำเร็จรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่คิดค้น 
หรือพัฒนำขึ้นใหม่ จำกวัตถุดิบในท้องถิ่น โดยกรรมวิธีกำรแปรรูปต่ำง ๆ ผสมผสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น 
กับเทคโนโลยีปัจจุบัน สำมำรถแสดงขั้นตอนกำรคิดค้นหรือพัฒนำ ส่วนประกอบ คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
วิธีกำรบริโภค และข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่ำงชัดเจน ตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสำมำรถพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์เพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจน โดยเป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรบูรณำกำร 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ผลิตภัณฑ์อำหำรไทยส ำเร็จรูป หมำยถึง ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อำหำรไทยพร้อม 
บรรจุภัณฑ์ที่ท ำขึ้นเรียบร้อยพร้อมรับประทำน 
 ผลิตภัณฑ์อำหำรไทยกึ่งส ำเร็จรูป หมำยถึง ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อำหำรไทยพร้อม 
บรรจุภัณฑ์ที่ท ำขึ้นเรียบร้อยแต่ไม่พร้อมรับประทำนต้องน ำไปปรุง หรือ ผ่ำนกรรมวิธีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
จึงจะรับประทำนได ้

2. เจตนำรมณ์  
 เพื่อให้เกิดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรไทย พร้อมบรรจุภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษำ 
ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำที่ได้จำกกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ซึ่งสำมำรถน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่ำในเชิงพำณิชย์และ/หรืออุตสำหกรรม ให้กับผลผลิตในชุมชน 
ท้องถิ่น ก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในสังคมให้ดีขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
นโยบำยรัฐบำล นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 3.2 เพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจน ของประชำชนในชำต ิ

 
/3.3 เพื่อส่งเสริม...  
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3.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดกำรเรียนรู้ และทักษะในกำรประดิษฐ์
คิดค้นพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อำหำรไทย  
 3.4 เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ในกำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อำหำรไทย 

3.5 เพื่อส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำ 
 3.6 เพื่อน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำพัฒนำกระบวนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
อำหำรไทยสู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 
 3.7 เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์สถำนศึกษำสู่กำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ ช่วยเพิ่มมูลค่ำของผลผลิต
ในชุมชน ท้องถิ่น  
 3.8 เพื่อสนับสนุนกำรน ำไปยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ 

4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
 4.1 เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรไทยที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนำให้ดีขึ้นจำกเดิม 
ด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยนักเรียนนักศึกษำเป็นผู้ประดิษฐ์ มีควำมปลอดภัย ตรงตำมกลุ่ม
ผู้บริโภค สำมำรถพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์และหรืออุตสำหกรรม และต้องไม่เคยผ่ำนกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
ของคนรุ่นใหม่ระดับชำติมำก่อน หรือน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรำงวัลมำส่งเข้ำประเมินใหม่ 
โดยเปลี่ยนประเภท 
 4.2 เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรไทยที่มีกระบวนกำรผลิตตำมรูปแบบกำรวิจัยด้ำน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรไทย 
 4.3 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประเมินประเภทที่ 3 ต้องไม่ซ้ ำกับผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ประเภทอื่น ๆ จำกสถำนศึกษำเดียวกัน เช่น รูปร่ำง สูตรอำหำร คุณลักษณะและกระบวนกำรผลิต ฯลฯ  
 4.4 มีเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ จ ำนวน 2 เล่ม โดยรูปเล่มเอกสำรต้อง
ประกอบไปด้วยหัวข้อต่ำง ๆ อยู่ในเล่มเดียวกัน และจัดเรียงตำมล ำดับดังนี้ 

4.4.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2)  
4.4.2 รำยงำนกำรว ิจ ัย (แบบ ว-สอศ-3)  
4.4.3 ภำคผนวก ประกอบด้วย   

1) ใบรับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพอำหำรจำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้และเกณฑ์มำตรฐำน
ของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรำยกำร 

2) แผนกำรตลำด ประกอบด้วย ต้นทุนกำรผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ รำคำขำยผลิตภัณฑ์ 
พร้อมบรรจุภัณฑ์ ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยจำกกำรขำย กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและกำรส่งเสริมกำรตลำด 
ตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 3 ข้อ 5 กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  

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

4) ค ู่ม ือกำรบริโภคภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  
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5) หลักฐำนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บันทึกรำยรับรำยจ่ำย หลักฐำนกำรสั่งซื้อ
หลักฐำนกำรจ ำหน่ำย และสถำนที่จ ำหน่ำย  

6) เอกสำรอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
หมำยเหตุ : กรณีเอกสำรไม่อยู่ภำยในเล่มเดียวกัน คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำตรวจให้คะแนน  

4.5 แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้ำร่วมกำรประเมินให้เป็นไปตำมแบบที่ส ำนักวิจัย 
และพัฒนำกำรอำชีวศึกษำก ำหนด จ ำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ ำนวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน 
จ ำนวน 1 แผ่น) 

4.6 ผู้จัดท ำสิ่งประดิษฐ์จะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษำ ระดับ ปวช . หรือระดับ ปวส . ในรูปแบบ
กำรศึกษำในระบบปกติ ทวิศึกษำ ทวิภำคี หรือเทียบโอน ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และครูที่ปรึกษำไม่เกิน 5 คน 

5. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 5.1 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไป
ของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 3 ท ุกประกำร จ ึงจะเข้ำร่วมกำรประเมินได ้  
 5.2 ผลงำนสิ่ งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประเมินต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์  
(Thaiinvention.net) ก่อนวันประเมินฯ ตำมวันและเวลำที่ก ำหนดจึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประเมิน โดยให้น ำส่ง
เอกสำรแบบคุณลักษณะที่พิมพ์ออกจำกระบบ ก่อนวันที่เข้ำรับกำรประเมินตำมระยะเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 5.3 กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำร่วมกำรประเมินสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 7 วัน 
ส่วนกำรประเมินในระดับภำคและระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.4 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประเมิน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบ
หรือส่งประเมินมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประเมิน 
 5.5 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประเมินและได้รับรำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำมีกำร
ลอกเลียนแบบผลงำน หรือส่งประเมินมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัลและเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน 
 5.6 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำดแล้วน ำมำปรับปรุง หรือ ดัดแปลงเพียงเล็กน้อย 
เพื่อส่งเข้ำประเมินจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 
 5.7 กรณีที่เป็นกำรน ำสินค้ำ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำ 
ได้มีกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น 
 5.8 กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ช้ีขำด 
 5.9 กรณีคะแนนรวมผลกำรตัดสินของผลงำนเท่ำกัน จะพิจำรณำจำกควำมแตกต่ำงของคะแนนที่ได้
เรียงล ำดับจำกจุดให้คะแนนที่มีค่ำมำกไปหำน้อย 
 
 

/5.10 กรณีคะแนน... 

รา่ง



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรไทย (4) 

 

 5.10 ผู้เข้ำรับกำรประเมินต้องน ำเสนอขั้นตอนกำรท ำงำนของสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบวิดีโอ มีควำมยำว 
ไม่เกิน 10 นำที โดยอัปโหลดวิดีโอขึ้น Google Drive พร้อมส่ง Link Url ก่อนเข้ำรับกำรประเมินและน ำเสนอ
แบบออนไลน์ พร้อมตอบค ำถำมของคณะกรรมกำร ในเวลำไม่เกิน 10 นำที หรือตำมกำรวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำร 

6. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ่ิงประด ิษฐ ์ของคนรุ่นใหม่ 
 ให้จัดส่งเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัยในวันลงทะเบียน
ตำมก ำหนดเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด จ ำนวน 2 เล ่ม ภำยในเล ่มประกอบด ้วย 

ส่วนที่ 1 แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ.-2) 
ส่วนที่ 2 แบบรำยงำนกำรวิจัย (แบบ ว-สอศ.-3) บทที่ 1 - บทที่ 5 ไม่เกิน 20 หน้ำ โดยไม่รวม ปก 

บทคัดย่อ กิตติกรรมประกำศ สำรบัญ บรรณำนุกรม และภำคผนวกของงำนวิจัย (หำกเกินจ ำนวน 20 หน้ำ 
คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำให้คะแนนรำยงำนกำรวิจัย)  

ส่วนที่ 3 ภำคผนวก ประกอบด้วย 
1) ใบรับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพอำหำรจำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ และเกณฑ์มำตรฐำน

ของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรำยกำร 
2) แผนกำรตลำด ประกอบด้วย ต้นทุนกำรผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ รำคำขำยผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ 

ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยจำกกำรขำย กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและกำรส่งเสริมกำรตลำดตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 3 ข้อ 5 กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย ์ 

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

4) คู่มือกำรบริโภคภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  
5) หลักฐำนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บันทึกรำยรับรำยจ่ำย หลักฐำนกำรสั่งซื้อ

หลักฐำนกำรจ ำหน่ำย และสถำนที่จ ำหน่ำย 
6)  เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น เอกสำรขอจดอนุสิทธิบัตรหรือเอกสำรกำรขอเลขสำรบบอำหำร (อ.ย.) 

ส่วนที่  4  
 1) อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ -2 , แบบ ว-สอศ -3 และภำคผนวก เข้ำในระบบ 
Thaiinvention.net  
 2) วิดีโอสำธิตกำรท ำงำนของสิ่งประดิษฐ์ฯ ควำมยำวไม่เกิน 10 นำที โดยอัปโหลดวิดีโอขึ้น 
Google Drive พร้อมส่ง Link Url 

7.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 
 7.2  ขนำดต ัวอ ักษร แบบปกต ิ ขนำด 16 point และห ัวข ้อ ขนำด 18 point 

  
/8. หลักเกณฑ์... 

 

รา่ง



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรไทย (5) 

 

8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรไทย 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือกำรบริโภค  (รวม 15 คะแนน) 
    1.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ  (แบบ ว-สอศ.-2)  (2 คะแนน) 
         ควำมชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด 2 1.5 1 0 
    1.2 รำยงำนกำรว ิจ ัย ตำมแบบ ว-สอศ.-3  (9 คะแนน) 
          1.2.1 กำรเขียนบทน ำ  (2 คะแนน)  2 1.5 1 0.5 
          1.2.2 แนวควำมคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
          1.2.3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย  (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 อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวกเข้ำในระบบ     
         Thaiinvention.net  (2 คะแนน) 
         ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของไฟล์ PDF ประกอบด้วย  
         แบบ ว-สอศ-2 แบบ ว-สอศ-3 และภำคผนวก 

2 - - 0 

    1.4 คู่มือกำรบริโภค  (2 คะแนน) 
          1.4.1 ควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคู่มือกำรบริโภค 
                  ภำษำไทย 

1 0.5 - 0 

          1.4.2 ควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคู่มือกำรบริโภค 
                  ภำษำอังกฤษ 

1 0.5 - 0 

2. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 40 คะแนน) 
    2.1 ประดิษฐ์ หรือ พัฒนำขึ้นใหม่  (5 คะแนน)  5 4 3 2 
    2.2 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
    2.3 กำรเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
    2.4 ขั้นตอนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
    2.5 ควำมน่ำสนใจของผลิตภัณฑ์  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
    2.6 ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  (5 คะแนน) 5 4 3 0 
    2.7 กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
    2.8 ควำมร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

 
 
 

/3. บรรจุภัณฑ.์.. 

รา่ง



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรไทย (6) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิง่ประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

3. บรรจุภัณฑ ์ (รวม 20 คะแนน ) 
    3.1 กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
    3.2 กำรเลือกใช้วัสดุ  (4 คะแนน ) 4 3 2 1 
    3.3 บรรจุภัณฑ์เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
    3.4 รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
    3.5 ควำมปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
4. กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 15 คะแนน) 
    4.1 กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
    4.2 บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (1 คะแนน) 1 0.5 - 0 
    4.3 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
    4.4 กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
    4.5 บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำอังกฤษ  (1 คะแนน) 1 0.5 - 0 
    4.6 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
    4.7 ควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อและเทคโนโลยี  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
5. กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  (รวม 10 คะแนน) 
    5.1 ต้นทุนกำรผลิตรวมบรรจุภัณฑ์  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
    5.2 รำคำขำยของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
    5.3 ประมำณกำรรำยรบัรำยจ่ำยจำกกำรขำย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
    5.4 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และกำรส่งเสริมกำรตลำด  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
    5.5 หลักฐำนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑฯ์  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

รวม 100  คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/9.  ข้อพิจำรณำ... 

รา่ง



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรไทย (7) 

 

9. ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรไทย 

 
 
 

/1.2.2 แนวคิด... 

1. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ฯ และคู่ม ือกำรบริโภค  (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
     1.1 แบบเสนอโครงกำรวิจัย   
           สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
           ตำมแบบ ว-สอศ-2    
          ควำมชัดเจนถูกต้องของ           
          ข้อมลู/รำยละเอียด 
           (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วน ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ กำรพิมพ ์
กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรปูเล่ม มีควำมประณีตถูกต้อง 
ตำมรูปแบบใช้เป็นเอกสำร อ้ำงอิงได ้

ดี = (1.5) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์
ครบถ้วน ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำพประกอบ กำรพิมพ ์
กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม ถูกต้องตำมรูปแบบใช้
เป็นเอกสำร อ้ำงอิงได้ แต่ไม่มีควำมประณีต  

พอใช ้= (1) 
 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ ครบถ้วนทั้งใน
ด้ำนเนื้อหำภำพ ประกอบ กำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก 
กำรจัดท ำรูปเล่มแตส่่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตำมรูปแบบ
และไม่ประณีตไม่เหมำะสมใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิง 

ปรับปรุง = (0) - ไม่มีแบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ  

     1.2 รำยงำนกำรว ิจ ัยตำมแบบ            
           ว-สอศ-3  (9 คะแนน) 
                                         
           1.2.1 กำรเขียนบทน ำ   

1.1                   (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 
- บทน ำแสดงที่มำหรือปัญหำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต 

ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำรไทย  
- ได้ครบ สอดคล้องกับหัวข้อที่ก ำหนดชัดเจน 

ดี = (1.5) 
- บทน ำแสดงที่มำหรือปัญหำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต 

ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำรไทย 
- ได้ครบ สอดคล้องกับหัวข้อที่ก ำหนด แต่ไมช่ัดเจน 

พอใช้ = (1)  
- บทน ำแสดงที่มำหรือปัญหำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต 

ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำรไทย 
- ได้ครบ แต่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่ก ำหนด 

ปรับปรุง = (0.5) 
- บทน ำแสดงที่มำหรือปัญหำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต 

ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำรไทย 
- ไม่ครบหัวข้อทีก่ ำหนด 

รา่ง
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 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรไทย (8) 

 

 

   
/1.2.5 สรุป อภิปรำย... 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
          1.2.2 แนวคิด ทฤษฎี และ  
                 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                 (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
แนวคิด ทฤษฎ ีที่น ำเสนอเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ 
ครอบคลุมเนื้อหำ มีรำยละเอียดส ำคัญ และมีงำนวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนโดยมีแหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้  

ดี = (0.5) 
แนวคิด ทฤษฎ ีที่น ำเสนอเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ 
ครอบคลุมเนื้อหำ มีรำยละเอียดส ำคัญ มีงำนวิจัย
สนับสนุนแต่ไม่สอดคล้อง มีแหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ 

พอใช ้= (0)  
แนวคิด ทฤษฎ ีที่น ำเสนอเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ 
ครอบคลุมเนื้อหำ มีรำยละเอียดส ำคัญ มีแหล่งอ้ำงอิง 
ที่เชื่อถือได้ แต่ไม่มีงำนวิจัยสนับสนุน 

ปรับปรุง = (0) 
แนวคิด ทฤษฎ ีที่น ำเสนอไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์
แต่มแีหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ และไม่มีงำนวิจยัสนับสนุน 

          1.2.3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
        (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

ด ำเนินกำรวิจัยครบ 4 ประกำร   
1)  ตรงตำมวัตถุประสงค์  
2)  กระบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรไทยถูกต้อง 
3)  ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ถูกต้อง  
4)  วิธีกำรเก็บข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห ์
     ข้อมูลถูกต้อง 

ดี = (1.5) ด ำเนินกำรวิจัยเพียง 3 ประกำร   
พอใช้ = (1)  ด ำเนินกำรวิจัยเพียง 2 ประกำร   
ปรับปรุง = (0.5) ด ำเนินกำรวิจัยเพียง 1 ประกำร   

          1.2.4 ผลกำรวิจัย   
                      (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2)  

- ผลกำรวิจัยที่น ำเสนอมีควำมถูกต้องเหมำะสม 
- ครบ 3 ประกำร   
- 1) น ำเสนอครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์   
- 2) ผลกำรวิจัยถูกต้องและครบถ้วนตำมระเบียบวิธีวิจัย   

3) รูปแบบกำรน ำเสนอเหมำะสมกับลักษณะข้อมูล 

ดี = (1.5)  
- ผลกำรวิจัยที่น ำเสนอมีควำมถูกต้องเหมำะสม 

เพียง 2 ประกำร 

พอใช้ = (1)  
- ผลกำรวิจัยที่น ำเสนอมีควำมถูกต้องเหมำะสม 

เพียง 1 ประกำร   
ปรับปรุง = (0.5) ผลกำรวิจัยที่น ำเสนอส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม 

รา่ง



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรไทย (9) 

 

 
 

/2. ข้อก ำหนด... 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
          1.2.5 สรุป อภปิรำยผล 
                และข้อเสนอแนะ 
                (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2)  

สรุปผลครบ 3 ประกำร   
1) สรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย ตรงประเด็น  
2) อภิปรำยผลอย่ำงมีเหตุผลโดยมีแนวคิดทฤษฎ ี
    และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 
3) มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน ์ 
    หรือกำรพัฒนำต่อยอด 

ดี = (1.5)  สรุปผลเพียง 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 

พอใช ้= (1)  สรุปผลเพียง 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 

ปรับปรุง = (0.5) สรุปผลไม่สอดคล้องทั้ง 3 ประกำร  

     1.3 อัปโหลดไฟล์ PDF       
     ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2,  
     แบบ ว-สอศ-3 และ  
     ภำคผนวก เข้ำในระบบ        
     Thaiinvention.net 
     (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดครบถ้วน และมีข้อมูลถูกต้อง 

ปรับปรุง = (0) 

ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 
และภำคผนวก ที่อัปโหลดมีขอ้มูลไม่ถูกต้อง อัปโหลด
ไฟล์ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล ์

     1.4 คู่มือกำรบริโภค/  
           ควำมชัดเจนถูกต้องของ 
           ข้อมูล/รำยละเอียด   
           (2 คะแนน) 
 
           1.4.1 คู่มือกำรบริโภค            
                   ภำษำไทย 
                   (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 

แสดงรำยละเอียดครบทุกรำยกำร 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ รำยละเอียดของส่วนผสม 
2) วิธีกำรเตรียมเพื่อบริโภค 3) วิธีกำรเก็บรักษำ  
4) วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือ หมดอำยุ  
5) รำคำ 6) ที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อได้ 

ดี = (0.5) แสดงรำยละเอียดไม่ครบรำยกำร 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีคู่มือกำรบริโภคภำษำไทย 

           1.4.2 คู่มือกำรบริโภค 
                   ภำษำอังกฤษ 
                   (1 คะแนน) ด ีมำก = (1) 

แสดงรำยละเอียดครบทุกรำยกำร 
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ รำยละเอียดของส่วนผสม 
2) วิธีกำรเตรียมเพื่อบริโภค 3) วิธีกำรเก็บรักษำ  
4) วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือ หมดอำยุ  
5) รำคำ 6) ที่อยู่ของผู้ผลิตที่สำมำรถติดต่อได้ 

ดี = (0.5) แสดงรำยละเอียดไม่ครบรำยกำร 
ปรับปรุง = (0) ไม่มีคู่มือกำรบริโภคภำษอังกฤษ 

รา่ง



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรไทย (10) 

 

 

           
/2.4 ขั้นตอน... 

2. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 40 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
     2.1 ประดิษฐ์หรือพัฒนำขึ้นใหม่ 
          (5 คะแนน) ด ีมำก = (5)  

ผลิตภัณฑ์อำหำรไทยที่มำจำกกำรประยุกต์ใช ้
ควำมรูแ้ละพฒันำทั้ง 1) ส่วนผสม 2) วิธีกำร และ 
3) รูปแบบของผลิตภัณฑ ์

ดี = (4)  
เป็นผลิตภัณฑอ์ำหำรไทยที่ไดจ้ำกกำรคิดคน้ 
และพัฒนำ 2 ใน 3 ประกำร 

พอใช ้= (3)  
เป็นผลิตภัณฑอ์ำหำรไทยที่ไดจ้ำกกำรคิดคน้ 
และพัฒนำ 1 ใน 3 ประกำร 

ปรับปรุง = (2) 
เป็นผลิตภัณฑ์อำหำรไทยใหม่ที่ไม่มีกำรคิดค้น 
หรือพัฒนำขึ้นใหม่ 

     2.2 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค ์ 
          (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5)  

ผลิตภัณฑ์อำหำรไทยแปลกใหม่ มีประโยชน ์
ต่อกำรส่งเสริมสุขภำพหรือป้องกันโรค มีเอกลักษณ์
เฉพำะตัวสอดคล้องกับครัวไทยสู่ครัวโลก ทั้งวธิีกำร
ผลิตและผลิตภัณฑ์อำหำรไทย 

ดี = (4)  
ผลิตภัณฑ์อำหำรไทยแปลกใหม่ ด้ำนวิธีกำรผลิต 
หรือผลิตภัณฑ์อำหำรไทยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

พอใช ้= (3)  
ประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรประดิษฐ์ผลิตภัณฑ ์
อำหำรไทยได้แตกต่ำงจำกเดิมเล็กน้อย  

ปรับปรุง = (2) วิธีกำรผลิตและผลิตภัณฑ์อำหำรไทยไม่แปลกใหม่ 
     2.3 กำรเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่น 
          (5 คะแนน) ดีมำก = (5)  

เลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ ์
อำหำรไทยได้ 1) เหมำะสม  2) ประหยัด   
และ 3) ปลอดภัย  ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (4)  
เลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ ์
อำหำรไทยได้ 1) เหมำะสม 2) ประหยัด และ 
3) ปลอดภัย เพียง 2 ด้ำน 

พอใช ้= (3)  
เลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ ์
อำหำรไทยได้  1) เหมำะสม 2) ประหยัด และ 
3) ปลอดภัย เพียง 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (2)  
เลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
อำหำรไทยไม่เหมำะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย 

รา่ง



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรไทย (11) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
     2.4 ขั้นตอนกำรพัฒนำผลิตภณัฑ ์
          (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5)  

ขั้นตอนกำรพัฒนำครบ 3 ประกำร คือ 
1) ถูกตอ้งตำมหลักวิชำกำรในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำรไทย   
2) สอดคล้อง ครบถ้วน ตำมวัตถุประสงค์  
3) วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูล
ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์   

ดี = (4) ขั้นตอนกำรพัฒนำมี 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 
พอใช ้= (3)  ขั้นตอนกำรพัฒนำมี 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 
ปรับปรุง = (2)  ขั้นตอนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ ์ 

     2.5 ควำมน่ำสนใจของ       
          ผลิตภณัฑ ์ 
          (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5)  

- มีคุณลักษณะ 3 ประกำร คือ 
- 1)  ดึงดูดควำมสนใจ 
- 2)  มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในด้ำน   
-     ลักษณะปรำกฏ สี กลิ่น รสชำติ เนื้อสัมผัส  
- 3)  มีประโยชน์ทำงโภชนำกำรตรงต่อกลุ่มลูกค้ำ    
-     เป้ำหมำยทำงกำรตลำด  

ดี = (4) - มีคุณลักษณะ 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 
พอใช ้= (3) - มีคุณลักษณะ 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 
ปรับปรุง = (2)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดควำมสนใจแต่ขำดคุณสมบัติอื่น 

     2.6 ควำมปลอดภัยของ 
           ผลิตภัณฑ ์
           (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5)  

มีเครื่องหมำย อย. (เลขสำรบบอำหำร) หรือ 
มีผลวิเครำะห์ครบตำมเกณฑ์มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์
หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรำยกำร มีเอกสำร
รับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์ที่ประทับตรำของ
หน่วยงำน มีเอกสำรมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง 

ดี = (4)  

มีผลวิเครำะหต์ำมเกณฑ์มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงไม่ครบทุกรำยกำร/มีเอกสำร
รับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์ที่ประทับตรำของ
หน่วยงำน/ไม่มีแสดงเอกสำรมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์
หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง  

 
 
 
 

/จุดให้คะแนน… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

 

พอใช้ = (3)  

- มีผลวิเครำะห์ตำมเกณฑม์ำตรฐำนของผลิตภัณฑ ์
- หรือผลิตภัณฑท์ี่เทียบเคียงไม่ครบทุกรำยกำรมีเอกสำร

รับรองผลกำรตรวจวิเครำะหท์ีป่ระทับตรำ 
- ของหน่วยงำน/แต่รำยกำรไม่ครบถ้วน ไม่แสดงเอกสำร

มำตรฐำนตำมผลิตภัณฑ์หรอืผลิตภัณฑ์เทยีบเคียง 

ปรับปรุง = (0) 
- ไม่มีผลกำรวิเครำะห์และไม่มีเอกสำรมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์เทียบเคียง 
     2.7 กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
          และเทคโนโลยีกำรผลิต 
          (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5)  

- มีคุณลักษณะ 3 ประกำร คือ 
- 1) องค์ควำมรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น 
- 2) ผู้เชี่ยวชำญในชุมชน ท้องถิ่น 
- 3) เทคโนโลยีกำรผลิตสมัยใหม่ 

ดี = (4) - มีคุณลักษณะ 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 
พอใช ้= (3) - มีคุณลักษณะ 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 
ปรับปรุง = (2) ไม่มีคุณลักษณะทั้ง 3 ประกำร 

     2.8 ควำมร่วมมือกับชุมชน   
          ท้องถิ่น 
           (5 คะแนน) ดีมำก = (5)  

ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำรไทย 3 ประกำร คือ  

- 1) ร่วมคิดหรือให้ค ำแนะน ำ 
- 2) ร่วมท ำหรือสนับสนุน 

3) ร่วมส่งเสริมกำรตลำด 
ดี = (4)  - มีคุณลักษณะ 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 
พอใช้ = (3)  - มีคุณลักษณะ 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 
ปรับปรุง = (2) - ไม่มีคุณลักษณะ ทั้ง 3 ประกำร 

- 3. บรรจุภัณฑ์ (รวม 20 คะแนน) 

     3.1 กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
          (4 คะแนน) 

ด ีมำก = (4)  

- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 
ครบ 4 ประกำร       

- 1) ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน 
- 2) มีขนำด รูปทรง สีสัน ดึงดูดควำมสนใจ 
- 3) สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ 
- 4) สะดวกต่อกำรน ำไปใช้  

ดี = (3)  
- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภณัฑ ์
- มีเพียง 3 ประกำร จำก 4 ประกำร    

 

/จุดให้คะแนน… 
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 จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
 

พอใช ้ = (2)  
- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ ์

มีเพียง 2 ประกำร จำก 4 ประกำร    

ปร ับปร ุง = (1)  
- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ ์

มีเพียง 1 ประกำร จำก 4 ประกำร    
     3.2 กำรเลือกใช้วัสดุ  
          (4 คะแนน) 

ด ีมำก = (4)  
เลือกใช้วัสดุเหมำะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์/ใช้วัสดุ
ในท้องถิ่นและประหยัด 

ดี = (3)  
เลือกใช้วัสดุเหมำะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์/ใช้วัสดุ
ในท้องถิ่น แต่ไม่ประหยัด 

พอใช ้ = (2)  
เลือกใช้วัสดุเหมำะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์/ไม่ใช้
วัสดุในท้องถิ่นและไม่ประหยดั 

ปร ับปร ุง = (1)  
เลือกใช้วัสดุไม่เหมำะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์/ไม่ใช้
วัสดุในท้องถิ่นและไม่ประหยดั 

     3.3 บรรจุภัณฑ์เหมำะสม 
           กับผลิตภัณฑ ์ (4 คะแนน) 

ด ีมำก = (4)  

บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ 3 ประกำร คือ 
1) มีรูปทรงสวยงำม    
2) มีควำมคงทน 
3) มีขนำด และน้ ำหนักที่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ ์

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

ปร ับปร ุง = (1)  
บรรจุภัณฑ์ มีรปูทรง ควำมคงทน ขนำด  
และน้ ำหนักไมเ่หมำะสมกับผลิตภัณฑ ์

     3.4 รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์    
           และบรรจุภัณฑ์ 
           (4 คะแนน ) ด ีมำก = (4)  

มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ ำเป็นแสดงไว้ที่
บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต สถำนที่ผลิต 
วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ/หรือ หมดอำยุ น้ ำหนัก หรือ
ปริมำตร ส่วนประกอบ ที่ส ำคัญโดยประมำณ และ
รำคำขำย ครบถ้วน 

ดี = (3)  

มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ ำเป็นแสดงไว้ที่
บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถำนที่ผลิต 
วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ/หรือ หมดอำยุ น้ ำหนัก 
หรือปริมำตร ส่วนประกอบ ที่ส ำคัญโดยประมำณและ
รำคำขำย ไมค่รบถ้วน และไม่ถูกต้อง 1-3 รำยกำร 

 
 

/จุดให้คะแนน... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
 

พอใช ้= (2)  

มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ ำเป็นแสดงไว้ที่ 
บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภณัฑ์ ผู้ผลิตสถำนที่ผลิต  
วัน เดือน ปี ทีผ่ลิตและ/หรือ หมดอำยุ น้ ำหนัก 
หรือปริมำตร ส่วนประกอบที่ส ำคัญโดยประมำณและ 
รำคำขำย ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องมำกกว่ำ 3 รำยกำร 

ปรับปรุง = (1) 
ไม่มีรำยละเอยีดข้อมูลผลิตภัณฑ์อำหำรไทย 
ที่จ ำเป็นแสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 

     3.5 ควำมปลอดภัยของบรรจุภัณฑ ์
           (4 คะแนน) 

ด ีมำก = (4)  

บรรจุภัณฑม์ีลักษณะครบ 4 ประกำร 
1) มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2) ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) คุม้ครองป้องกันตัวผลิตภณัฑ์ไม่ให้แตกหักเสียหำย 
4) ช่วยป้องกำรกำรเสื่อมสภำพของผลิตภัณฑ์ 

ดี = (3)  บรรจุภัณฑ์มลีักษณะ 3 ประกำร จำก 4 ประกำร 
พอใช ้= (2)  บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 2 ประกำร จำก 4 ประกำร 
ปรับปรุง = (1) บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 1 ประกำร จำก 4 ประกำร 

4. กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
     4.1 กำรน ำเสนอผลงำนและ 
           กำรสำธ ิตภำษำไทย  
           (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

มีควำมพร้อมครบ 3 ประกำร คือ 
1) มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
2) ใช้วสัดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย 
    สำธิต ทดลอง โดยใช้ของจริงหรือสื่อประกอบ 
3) มีเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนภำษำไทยอย่ำง  
    ครบถ้วน และเหมำะสม  

ดี = (1.5) มีควำมพร้อมครบ 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 
พอใช ้ = (1)  มีควำมพร้อมครบ 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 
ปรับปรุง = (0.5)  ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 

     4.2 บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอ 
           ผลงำนภำษำไทย  
           (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท ของผู้น ำ
เสนอ เหมำะสมทัง้ 3 ด้ำน 

ด ี = (0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท ของผู้น ำ
เสนอ ไม่เหมำะสมด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

ปรับปรุง = (0)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท ของผู้น ำ
เสนอไม่เหมำะสม 

         
/4.3 ควำมชัดเจน... 
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     4.3 ควำมชัดเจนในกำร      
          น ำเสนอผลงำนภำษำไทย 
           (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน คือ   
1) แนวควำมคิดกำรประดิษฐ์   
2) ประโยชน์ใช้สอย   
3) กระบวนกำรผลิต  
4) วิธีกำรบริโภค 

ดี = (1.5) 
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
ถูกต้อง 3 ด้ำน จำก 4 ด้ำน 

พอใช ้ = (1)  
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
ถูกต้อง 2 ด้ำน จำก 4 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0.5)  
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
ถูกต้อง 1 ด้ำน จำก 4 ด้ำน 

     4.4 กำรน ำเสนอผลงำนและ 
           กำรสำธ ิตภำษำอังกฤษ 
           (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

มีควำมพร้อมครบ 3 ประกำร คือ 
1) มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
2) ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต    
   ทดลอง โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ 
3) มีเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนภำษำอังกฤษ
อย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม  

ดี = (1.5) มีควำมพร้อม 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 
พอใช ้ = (1)  มีควำมพร้อม 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 
ปรับปรุง = (0.5)  ไม่มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอผลงำน 

     4.5 บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอ                       
           ผลงำนภำษำอังกฤษ   
           (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท 
ของผู้น ำเสนอ เหมำะสมทั้ง 3 ดำ้น 

ด ี = (0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท  
ของผู้น ำเสนอ ไม่เหมำะสมด้ำนใดดำ้นหนึ่ง 

ปรับปรุง = (0)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำมำรยำท  
ของผู้น ำเสนอไม่เหมำะสม 

 
 

   /4.6 ควำมชัดเจน... 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

     4.6 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ 
           ผลงำนภำษำอังกฤษ    
           (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรอืทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน คือ    
1) แนวควำมคิดกำรประดิษฐ์  
2) ประโยชน์ใช้สอย   
3) กระบวนกำรผลิต  
4)  วิธกีำรบริโภค 

ดี = (1.5) 
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพือ่ให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
ถูกต้อง 3 ดำ้น จำก 4 ด้ำน  

พอใช ้ = (1)  
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพือ่ให้เกิดควำมเขำ้ใจและเหน็จริง 
ถูกต้อง 2 ดำ้น จำก 4 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0.5)  
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง 
ถูกต้อง 1 ดำ้น จำก 4 ด้ำน 

     4.7 ควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อ 
           และเทคโนโลย ี
           (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5)  
สำมำรถใช้สือ่และเทคโนโลยีในกำรน ำเสนอผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้อย่ำงหลำกหลำย ทนัสมัย น่ำสนใจ 
ครอบคลุมเนื้อหำ ครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมเวลำที่ก ำหนด 

ดี = (4)  
สำมำรถใช้สือ่และเทคโนโลยีในกำรน ำเสนอผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้อย่ำงหลำกหลำย ทนัสมัย น่ำสนใจ 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ ์

พอใช ้= (3)  
สำมำรถใช้สือ่และเทคโนโลยีในกำรน ำเสนอผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ได้อย่ำงหลำกหลำย 

ปรับปรุง = (2) 
สำมำรถใช้สือ่และเทคโนโลยีในกำรน ำเสนอผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ 
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5. กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  (รวม 10 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข ้อพ ิจำรณำ 

     5.1 ต้นทุนกำรผลิตรวมบรรจุภัณฑ ์    
           (2 คะแนน) ด ีมำก = (2)  

แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์ 
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ครบถ้วน
ถูกต้องทุกรำยกำร 

ดี = (1.5)  
แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์  
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต  
ไม่ครบถ้วน แต่ถูกต้องทุกรำยกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหมำะสม 

พอใช ้= (1)  

แสดงรำยกำรตน้ทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ ์
พร้อมบรรจุภณัฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ไมค่รบถ้วน 
และไม่ถกูต้องอย่ำงน้อย 1 รำยกำร 

ปรับปรุง = (0) 
ไมแ่สดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์  
พร้อมบรรจุภณัฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต  

     5.2 รำคำขำยผลิตภัณฑ ์
           พร้อมบรรจุภัณฑ ์ 
           (2 คะแนน) 
 

ด ีมำก = (2)  
ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนถูกต้อง
และก ำหนดรำคำขำยเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 

ดี = (1.5)  
ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนถูกต้อง
แตก่ ำหนดรำคำขำยไม่เหมำะสมกับกลุม่เป้ำหมำย 

พอใช ้= (1)  ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนไม่ถกูต้อง 
ปรับปรุง = (0) ไม่ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน 

     5.3 ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย 
           จำกกำรขำย (2 คะแนน ) ด ีมำก = (2)  

แสดงแผนกำรผลิตและจ ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์ 
พร้อมทั้งประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย ครบถ้วน
และถกูต้องทุกรำยกำร 

ดี = (1.5)  
แสดงแผนกำรผลิตและจ ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์ 
พร้อมทั้งประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยได้ 
ไม่ครบถ้วน แต่ถูกต้องทุกรำยกำร 

พอใช ้= (1)  
แสดงแผนกำรผลิตและจ ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์ 
พร้อมทั้งประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยได้ 
ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องอย่ำงน้อย 1 รำยกำร 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ ์
รวมทั้งไม่มีประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

     5.4 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย  
           และกำรส่งเสริมกำรตลำด 
           (2 คะแนน ) 
 

ด ีมำก = (2)  
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยถูกต้อง มีแผนส่งเสริม
กำรตลำดทีเ่หมำะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุม่ลูกค้ำ
เป้ำหมำย 

ดี = (1.5)  
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยถูกต้อง มีแผนส่งเสริม
กำรตลำดไม่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุม่ลูกค้ำ
เป้ำหมำย 

พอใช ้= (1)  
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยไม่ถูกต้องและแผนส่งเสริม
กำรตลำดไม่เหมำะสม 

ปรับปรุง = (0) ไม่มกีลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และไม่มแีผนส่งเสรมิกำรตลำด 

     5.5 หลักฐำนกำรจ ำหน่ำย 
           ผลิตภัณฑห์รือต่อยอด 
          พัฒนำอำชีพชุมชน  
           ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
           (2 คะแนน ) 

ดีมำก = (2)  
เป็นผลิตภัณฑ์อำหำรไทยที่สำมำรถต่อยอดพัฒนำอำชีพ 
ส่งเสริมกำรสรำ้งงำน สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน ท้องถิ่น 
อย่ำงยั่งยืนในระดับสูง 

ดี = (1.5)  
เป็นผลิตภัณฑ์อำหำรไทยที่สำมำรถต่อยอดพัฒนำอำชีพ 
สนับสนุนกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน
ท้องถิ่น อย่ำงยั่งยืนในระดับปำนกลำง 

พอใช ้= (1)  
เป็นผลิตภัณฑ์อำหำรไทยที่สำมำรถต่อยอดพัฒนำอำชีพ 
สนับสนุนกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน 
ท้องถิ่น อย่ำงยั่งยืนในระดับน้อย 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีหลักฐำนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หรือต่อยอด
พัฒนำอำชีพชุมชนท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

 

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

10. แนวทำงกำรปฏิบัติ ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
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