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 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (1) 

 

ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ ์
“สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

………………………………………………………………………………………… 
 

ประเภทท ี่  4  สิ่งประดษิฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร 
 

1.  ค ำจ ำกัดควำม   
 อำหำร หมำยถึง สิ่งที่รับประทำนแล้วเป็นประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อร่ำงกำย  
 ผลิตภัณฑ์อำหำร หมำยถึง อำหำรส ำเร็จรูป หรือ กึ่งส ำเร็จรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนำ 
ให้ดีขึ้นจำกเดิมส ำหรับมนุษย์ใช้บริโภค ซึ่งได้จำกกระบวนกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและประมง สำมำรถแสดง
ขั้นตอนกำรคิดค้นแปรรูปส่วนประกอบ คุณค่ำทำงโภชนำกำร วิธีกำรบริโภค และข้อมูลอ่ืน ๆ ตำมประเภทผลิตภัณฑ์
อำหำรได้อย่ำงชัดเจน มีควำมปลอดภัย ตรงตำมกลุ่มผู้บริโภค และสำมำรถพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ได้ 
 ผลิตภัณฑ์อำหำรส ำเร็จรูป หมำยถึง ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ท ำขึ้น
เรียบร้อยพร้อมรับประทำน 
 ผลิตภัณฑ์อำหำรกึ่งส ำเร็จรูป หมำยถึง ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ท ำขึ้น
เรียบร้อยแต่ไมพ่ร้อมใช้รับประทำนต้องน ำไปปรุง หรือ ผ่ำนกรรมวิธีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจึงจะรับประทำนได ้
 

2.  เจตนำรมณ์  
 เพ่ือให้เกิดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร พร้อมบรรจุภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำที่ได้จำกกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนซึ่งสำมำรถน ำไปสู่กำรใช้
ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่ำในเชิงพำณิชย์และ/หรืออุตสำหกรรม 
 

3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือสนองนโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอำชีวศึกษำของชำติ 
 3.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดกำรเรียนรู้ และทักษะในกระบวนกำร
ประดิษฐ์คิดค้นพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีประเภทผลิตภัณฑ์อำหำร  
 3.3  เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำชีวศึกษำ 
 3.4  เพ่ือน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำพัฒนำกระบวนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร 
สู่เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม 
 3.5  เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์สถำนศึกษำสู่กำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ ช่วยเพ่ิมมูลค่ำของผลผลิต 
ทำงกำรเกษตรและประมง 
 3.6  เพ่ือสนับสนุนกำรน ำผลงำนเข้ำรับกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 

4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
 4.1  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรทีค่ิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนำให้ดีขึ้นจำกเดิมด้วยกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน โดยนักเรียน นักศึกษำเป็นผู้ประดิษฐ์ มีควำมปลอดภัยตรงตำมกลุ่มผู้บริโภคสำมำรถพัฒนำ 
สู่เชิงพำณิชย์และหรืออุตสำหกรรม และต้องไม่เคยผ่ำนกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชำติมำก่อน 
หรือน ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรำงวัลมำส่งเข้ำประกวดใหม่โดยเปลี่ยนประเภท  

 

 
/4.2.เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์... 

 
 
 
 
 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (2) 

 

 4.2  เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีกระบวนกำรผลิตตำมรูปแบบกำรวิจัยด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำร 
 4.3  ผลงำนสิ ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดประเภทที่ 4 ต้องไม่ซ้ ำกับผลงำนสิ ่งประดิษฐ์ฯ
ประเภทอ่ืน ๆ จำกสถำนศึกษำเดียวกัน เช่น รูปร่ำง สูตรอำหำร คุณลักษณะและกระบวนกำรผลิต ฯลฯ  
 4.4  มีเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ จ ำนวน 2 เล่ม โดยรูปเล่มเอกสำรต้องประกอบ 
ไปด้วยหัวข้อต่ำง 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 รำคำขำยผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ 
ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยจำกกำรขำย กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและกำรส่งเสริมกำรตลำดตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 ข้อ 5 กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  

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

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

หลักฐำนกำรจ ำหน่ำย และสถำนที่จ ำหน่ำย  
6)  เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)  

หมำยเหตุ : กรณีเอกสำรไมอ่ยู่ภำยในเล่มเดียวกัน คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำตรวจให้คะแนน  
4.5  แบบคุณลักษณะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้ำร่วมกำรประกวดให้เป็นไปตำมแบบที่ส ำนักวิจัยและ

พัฒนำกำรอำชีวศึกษำก ำหนด จ ำนวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จ ำนวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน จ ำนวน 1 แผ่น) 
4.6  เป็นนักเรียน นักศึกษำ ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำระบบทวิศึกษำหรือ

ระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ที่มีกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำโครงงำนซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษำจ ำนวนไม่เกิน 5 คน 

 

5.  หล ักเกณฑ ์กำรพ ิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  
 5.1  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดทั่วไปของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท ี่ 4 ท ุกประกำร จ ึงจะเข้ำร่วมกำรประกวดได้   
 5.2  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวดต้องมีกำรลงทะเบียนผลงำนในฐำนข้อมูลออนไลน์ (Thaiinvention.net) 
ก่อนวันประกวดฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรประกวด ได้รับงบประมำณและกำรรับรองผลกำรประกวดโดยให้น ำส่งเอกสำร 
แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ” ที่พิมพ์ออกจำกระบบในวันที่รำยงำนตัวกับคณะกรรมกำร 
รับลงทะเบียน 
 5.3  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ในกำรส่งเข้ำประกวดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 
ในระดับอำชีวศึกษำจังหวัดเท่ำนั้น และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรประกวดไม่น้อยกว่ำ  7 วัน ส่วนกำรประกวด 
ในระดับภำคและระดับชำติ ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 
 

 

/5.4 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ… 
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 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (3) 

 

 5.4  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้ำประกวด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรลอกเลียนแบบหรือ 
ส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 5.5  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรำงวัล หำกคณะกรรมกำรตรวจพบภำยหลังว่ำมีกำรลอกเลียนแบบ
ผลงำน หรือส่งประกวดมำกกว่ำ 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรำงวัลและเลื่อนล ำดับรำงวัลถัดไปขึ้นมำแทน 
 5.6  ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกำรซื้อขำยในท้องตลำดแล้วน ำมำปรับปรุง หรือ ดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเพ่ือส่ง 
เข้ำประกวดจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 
 5.7  กรณีที่เป็นกำรน ำสินค้ำ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยมำพัฒนำต่อยอด ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำ 
ได้มีกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรของผู้อื่น 
 5.8  กรณีเกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรกลำงเป็นผู้ชี้ขำด 
 5.9  กรณีคะแนนรวมผลกำรตัดสินของผลงำนเท่ำกัน จะพิจำรณำจำกควำมแตกต่ำงของคะแนนที่ได้เรียง 
ล ำดับจำกจุดให้คะแนนที่มีค่ำมำกไปหำน้อย 

 

6.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรำยงำนกำรว ิจ ัย  
 ให้จัดส่งเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัยในวันลงทะเบียนตำม
ก ำหนดเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด จ ำนวน 2 เล ่ม ภำยในเล ่มประกอบด ้วย 
 6.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ.-2) 
 6.2  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 ุกรม และภำคผนวกของงำนวิจัย (หำกเก ินจ ำนวน 20 หน ้ำ คณะกรรมกำรจะ
ไม ่พิจำรณำให้คะแนนรำยงำนกำรวิจัย)  
 6.3  ภำคผนวก ประกอบด้วย 

1)  ใบรับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพอำหำรจำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ และเกณฑ์มำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรำยกำร 

2)  แผนกำรตลำด ประกอบด้วย ต้นทุนกำรผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ รำคำขำยผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ 
ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยจำกกำรขำย กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและกำรส่งเสริมกำรตลำดตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 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)  คู่มือกำรบริโภคภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  
5)  หลักฐำนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บันทึกรำยรับรำยจ่ำย หลักฐำนกำรสั่งซื้อหลักฐำน

กำรจ ำหน่ำย และสถำนที่จ ำหน่ำย 
6)  เอกสำรอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) เช่น เอกสำรขอจดอนุสิทธิบัตรหรือเอกสำรกำรขอเลขสำรบบอำหำร (อ.ย.) 

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

7.  กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย 
 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… 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (4) 

 
 

8.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร 
 

  
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือกำรบริโภค (รวม 16 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  (10 คะแนน) 
      1.2.1  กำรเขียนบทน ำ  (2 คะแนน)  2 1.5 1 0.5 
      1.2.2  แนวควำมคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      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 ควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคู่มือกำรบริโภคภำษำไทย 1 0.5 0 0 
      1.4.2 ควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคู่มือกำรบริโภคภำษำอังกฤษ 1 0.5 0 0 
2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 39 คะแนน) 
      2.1  ประดิษฐ์ หรือ พัฒนำขึ้นใหม่  (7 คะแนน)  7 5 3 1 

      2.2  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  (8 คะแนน) 8 6 4 2 

      2.3  กำรเลือกใช้วัสดุ  (7 คะแนน) 7 5 3 1 

      2.4  ขั้นตอนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  (7 คะแนน) 7 5 3 1 

      2.5  ควำมน่ำสนใจของผลิตภัณฑ์  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

      2.6  ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  (5 คะแนน) 5 3 1 0 
3.  บรรจุภัณฑ์  (รวม 20  คะแนน ) 
      3.1  กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  (5 คะแนน) 5 4 3 2 
      3.2  กำรเลือกใช้วัสดุ  (4 คะแนน ) 4 3 2 1 
      3.3  บรรจุภัณฑ์เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      3.4  รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 1 
      3.5  ควำมปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

 
 
 
 

/4.  กำรน ำเสนอ... 
 
 
 
 



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (5) 

 

จดุให้คะแนนผลงำนสิ่งประด ิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
4.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
      4.1  กำรน ำเสนอผลงำนและกำรสำธิตภำษำไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
      4.2  บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำนภำษำไทย  (1 คะแนน) 1 0.5 0 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 0 
      4.6  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลงำนภำษำอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
5.  กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  (รวม 15 คะแนน) 
      5.1  ต้นทุนกำรผลิตรวมบรรจุภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      5.2  รำคำขำยของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      5.3  ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยจำกกำรขำย  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      5.4  กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และกำรส่งเสริมกำรตลำด  (3 คะแนน) 3 2 1 0 
      5.5  หลักฐำนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

รวม 100  คะแนน 
 

9.  ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที ่4 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร 
 

 

/1.2 รำยงำนกำร… 
 
 

1.  เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำนส่ิงประด ิษฐ์ฯ และคู่ม ือกำรบริโภค  (รวม 16 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.1  แบบเสนอโครงกำรวิจัย   
       สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
      ตำมแบบ ว-สอศ-2    
      (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำรวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งในด้ำน
เนื้อหำ ภำพประกอบ กำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่ม 
มีควำมประณีตถูกต้อง ตำมรูปแบบใช้เป็นเอกสำร อ้ำงอิงได ้

ดี = (1.5) 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำรวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งในด้ำน
เนื้อหำ ภำพประกอบ กำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำ
รูปเล่ม ถูกต้องตำมรูปแบบใช้เป็นเอกสำร อ้ำงอิงได้ แต่ไม่มี
ควำมประณีต  

พอใช้ = (1) 
 

- ข้อมูลและรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบเสนอโครงกำรวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ ง 26 ข้อ ครบถ้วนทั้ งในด้ำนเนื้อหำภำพ 
ประกอบ กำรพิมพ์ กำรจัดท ำปก กำรจัดท ำรูปเล่มแต่ส่วน
ใหญ่ไม่ถูกต้องตำมรูปแบบและไม่ประณีตไม่เหมำะสมใช้เป็น
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปรับปรุง = (0) - ไมมี่แบบเสนอโครงกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (6) 

 

 

 
    /1.2.4 ผลกำรวิจัย... 

  

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
1.2  รำยงำนกำรว ิจ ัยตำมแบบ            
       ว-สอศ-3  (10 คะแนน) 
                                          
      1.2.1 กำรเขียนบทน ำ   
              (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 
- บทน ำแสดงที่มำหรือปัญหำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์

ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำร ได้ครบ สอดคล้องกับหัวข้อ
ที่ก ำหนดชัดเจน 

ดี = (1.5) 
- บทน ำแสดงที่มำหรือปัญหำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์

ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำรได้ครบ สอดคล้องกับหัวข้อ
ที่ก ำหนด แต่ไม่ชัดเจน 

พอใช้ = (1)  
บทน ำแสดงที่มำหรือปัญหำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์
ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำรได้ครบ แต่ไม่สอดคล้อง 
กับหัวข้อที่ก ำหนด 

ป รั บ ป รุ ง  = 
(0.5) 

- บทน ำแสดงที่มำหรือปัญหำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์
ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำร ไม่ครบหัวข้อที่ก ำหนด 

       1.2.2  แนวคิด ทฤษฎี  และ  
               งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
               (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 
แนวคิด ทฤษฎี ที่น ำเสนอเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ ครอบคลุม
เนื้ อหำ มีรำยละเอียดส ำคัญ และมี งำนวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
สนับสนุนโดยมีแหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้  

ดี = (1.5) 
แนวคิด ทฤษฎี ที่น ำเสนอเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ ครอบคลุม
เนื้ อหำ มีรำยละเอียดส ำคัญ มี งำนวิจัยสนับสนุนแต่ ไม่
สอดคล้อง มีแหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ 

พอใช้ = (1)  
แนวคิด ทฤษฎี ที่น ำเสนอเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ ครอบคลุม
เนื้อหำ มีรำยละเอียดส ำคัญ มีแหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ แต่ไม่มี
งำนวิจัยสนับสนุน 

ปรับปรุง = (0.5) 
แนวคิด ทฤษฎี ที่น ำเสนอไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์แต่มี
แหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ และไม่มีงำนวิจัยสนับสนุน 

 1.2.3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
       (2 คะแนน) 

ดีมำก = (2) 

ด ำเนินกำรวิจัยครบ 4 ประกำร   
1)  ตรงตำมวัตถุประสงค ์ 
2)  กระบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรถูกต้อง 
3)  ใช้อุปกรณเ์ครื่องมือ เทคนิค วิธีกำร ถูกต้อง  
4)  วิธีกำรเก็บข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
     ข้อมูลถูกต้อง 

ดี = (1.5) ด ำเนินกำรวิจัยเพียง 3 ประกำร   
พอใช้ = (1)  ด ำเนินกำรวิจัยเพียง 2 ประกำร   
ปรับปรุง = (0.5) ด ำเนินกำรวิจัยเพียง 1 ประกำร   
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/1.4.2 คู่มือกำรบริโภค… 

 
 
 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
      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 

       1.2.5  สรุป อภิปรำยผล 
               และข้อเสนอแนะ 
               (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2)  

สรุปผลครบ 3 ประกำร   
1) สรุปผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย ตรงประเด็น  
2) อภิปรำยผลอย่ำงมีเหตุผลโดยมีแนวคิดทฤษฎี 
    และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องสนับสนุน 
3) มีข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ประโยชน์  
    หรือกำรพัฒนำต่อยอด 

ดี = (1.5)  สรุปผลเพียง 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 

พอใช้ = (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  
      และภำคผนวก 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 ที่อัปโหลดมีข้อมูลไม่ถูกต้อง อัปโหลด
ไฟล์ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์ 

1.4  คู่มือกำรบริโภค/ ควำมชัดเจน 
      ถูกต้องของข้อมูล/รำยละเอียด   
      (2  คะแนน) 
 
      1.4.1 คู่มือกำรบริโภคภำษำไทย 
             (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 

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

ดี = (0.5) แสดงรำยละเอียดไม่ครบรำยกำร 
ปรับปรุง = (0) ไม่มีคู่มือกำรบริโภคภำษำไทย 
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/2.4 ขั้นตอนกำรพัฒนำ… 

  

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

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

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

2.  ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 39 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

2.1  ประดิษฐ์หรือพัฒนำขึ้นใหม่ 
      (7  คะแนน) ด ีมำก = (7)  

ผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่ที่มำจำกกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้และ
พัฒนำทั้ง 1) ส่วนผสม 2) วิธีกำร และ 3) รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์  

ดี = (5)  
เป็นผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่ที่ได้จำกกำรคิดค้นและพัฒนำ 
2 ใน 3 ประกำร 

พอใช้ = (3)  
เป็นผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่ที่ได้จำกกำรคิดค้นและพัฒนำ 
1 ใน 3 ประกำร 

ปรับปรุง = (1) 
เป็นผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่ที่ไม่มีกำรคิดค้นหรือพัฒนำ 
ขึ้นใหม ่

2.2  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  
       (8 คะแนน) ด ีมำก = (8)  

ผลิตภัณฑ์อำหำรแปลกใหม่ มีประโยชน์ต่อกำรส่งเสริม
สุขภำพหรือป้องกันโรค มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวสอดคล้อง
กับครัวไทยสู่ครัวโลก ทั้งวิธีกำรผลิตและผลิตภัณฑ์อำหำร 

ดี = (6)  
ผลิตภัณฑ์อำหำรแปลกใหม่ ด้ำนวิธีกำรผลิตหรือผลิตภัณฑ์
อำหำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

พอใช้ = (4)  
ประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำร 
ได้แตกต่ำงจำกเดิมเล็กน้อย  

ปรับปรุง = (2) วิธีกำรผลิตและผลิตภัณฑ์อำหำรไม่แปลกใหม่ 
2.3  กำรเลือกใช้วัสดุ 
      (7 คะแนน) 

ดีมำก = (7)  
ใช้วัสดุประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำรได้ 1) เหมำะสม   
2) ประหยัด  และ 3) ปลอดภัย ครบทั้ง 3 ด้ำน 

ดี = (5)  
ใช้วัสดุประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำรได้ 1) เหมำะสม   
2) ประหยัด  และ 3) ปลอดภัย เพียง 2 ด้ำน 

พอใช้ = (3)  
ใช้วัสดุประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อำหำรได้ 1) เหมำะสม   
2) ประหยัด  และ 3) ปลอดภัย เพียง 1 ด้ำน 

ปรับปรุง = (1)  ใช้วัสดุไม่เหมำะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย 
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 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (9) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
2.4  ขั้นตอนกำรพัฒนำ 
      (7 คะแนน) 

ดีมำก = (7)  

ขั้นตอนกำรพัฒนำครบ 3 ประกำร คือ 
1) ถูกตอ้งตำมหลักวิชำกำรในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร   
2) สอดคล้อง ครบถ้วน ตำมวัตถุประสงค์  
3) วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูลครบถ้วน 
     ตำมวัตถุประสงค์   

ดี = (5) ขั้นตอนกำรพัฒนำมี 2 ประกำร จำก 3 ประกำร 
พอใช้ = (3)  ขั้นตอนกำรพัฒนำมี 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 
ปรับปรุง = (1)  ขั้นตอนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  

2.5  ควำมน่ำสนใจของผลิตภัณฑ์       
      (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 
พอใช้ = (3) - มีคุณลักษณะ 1 ประกำร จำก 3 ประกำร 

ปรับปรุง = (2)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดควำมสนใจแต่ขำดคุณสมบัติอ่ืน 
2.6  ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
      (5 คะแนน) 

ดีมำก = (5)  

มีเครื่องหมำย อย. (เลขสำรบบอำหำร) หรือ 
มีผลวิเครำะห์ครบตำมเกณฑ์มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรำยกำร มีเอกสำร
รับรองผลกำรตรวจวิ เครำะห์ที่ ประทับตรำของ
หน่วยงำน มีเอกสำรมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง 

ดี = (3)  

มีผลวิเครำะห์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงไม่ครบทุกรำยกำร/มีเอกสำร
รับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์ที่ประทับตรำของหน่วยงำน/
ไม่มีแสดงเอกสำรมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์
ที่เทียบเคียง  

พอใช้ = (1)  

มีผลวิเครำะห์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ เทียบเคียงไม่ครบทุกรำยกำรมีเอกสำร
รับรองผลกำรตรวจวิเครำะห์ที่ประทับตรำของหน่วยงำน/
แต่รำยกำรไม่ครบถ้วน ไม่แสดงเอกสำรมำตรฐำนตำม
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์เทียบเคียง 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีผลกำรวิเครำะห์และไม่มีเอกสำรมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
หรือผลิตภัณฑ์เทียบเคียง 
           

/3. บรรจุภัณฑ์… 
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 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (10) 

 

3.  บรรจุภัณฑ์ (รวม 20 คะแนน) 
 จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

3.1 กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
      (5 คะแนน) 

ด ีมำก = (5)  

- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 
ครบ 4 ประกำร       

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

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

พอใช ้ = (3)  
- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 

มีเพียง 2 ประกำร จำก 4 ประกำร    

ปร ับปร ุง = (2)  
- เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 

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/ไม่ใช้วัสดุ
ในท้องถิ่นและไม่ประหยัด 

ปร ับปร ุง = (1)  
เลือกใช้วัสดุไม่เหมำะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์/ไม่ใช้
วัสดุในท้องถิ่นและไม่ประหยัด 

3.3  บรรจุภัณฑ์เหมำะสม 
      กับผลิตภัณฑ์  (3 คะแนน) 

ด ีมำก = (3)  

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

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

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

 

 
 
 
 
 

/3.4 รำยละเอียด… 
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
3.4  รำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์    
      และบรรจุภัณฑ์ 
      (4 คะแนน ) 

ด ีมำก = (4)  

มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ ำเป็นแสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 
ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต สถำนที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต 
และ/หรือ หมดอำยุ น้ ำหนัก หรือปริมำตร ส่วนประกอบ 
ที่ส ำคัญโดยประมำณ และรำคำขำย ครบถ้วน 

ดี = (3)  

มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ ำเป็นแสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 
ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถำนที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต 
และ/หรือ หมดอำยุ น้ ำหนัก หรือปริมำตร ส่วนประกอบ 
ที่ส ำคัญโดยประมำณ และรำคำขำย ครบถ้วน แต่บำงส่วน 
ไม่ถูกต้อง 

พอใช้ = (2)  

มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ ำเป็นแสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 
ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถำนที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต
และ/หรือ หมดอำยุ น้ ำหนัก หรือปริมำตร ส่วนประกอบที่
ส ำคัญโดยประมำณ และรำคำขำย ไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง 

ปรับปรุง = (1) 
ไม่มีรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์อำหำรที่จ ำเป็นแสดงไว้ที่
บรรจุภัณฑ์ 

3.5  ควำมปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ 
      (4  คะแนน) 

ด ีมำก = (4)  

บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ  4  ประกำร 
1)  มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2)  ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3)  คุ้มครองป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ไม่ให้แตกหักเสียหำย 
4)  ช่วยป้องกำรกำรเสื่อมสภำพของผลิตภัณฑ์ 

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

4.  กำรน ำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รวม 10 คะแนน) 
4.1  ควำมพร ้อมในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนและกำรสำธ ิตภำษำไทย  
      (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

มีควำมพร้อมครบ  3  ประกำร คือ 
1) มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
2) ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง  
    โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ 
3) มีเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนภำษำไทยอย่ำงครบถ้วน  
    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 บุคลิกภำพ... 
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4.2 บุคลิกภำพของผู้น ำเสนอผลงำน 
     ภำษำไทย (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสมด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

ปรับปรุง = (0)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ
ไม่เหมำะสม 

4.3  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ  
      ผลงำนภำษำไทย 
      (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน คือ   
1) แนวควำมคิดกำรประดิษฐ์   
2) ประโยชน์ใช้สอย   
3) กระบวนกำรผลิต  
4) วิธีกำรบริโภค 

ดี = (1.5) 
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้อง 3 ด้ำน จำก 4 ด้ำน 

พอใช ้ = (1)  
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้อง 2 ด้ำน จำก 4 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0.5)  
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้อง 1 ด้ำน จำก 4 ด้ำน 

4.4  ควำมพร ้อมในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนและกำรสำธ ิต  
      ภำษำอังกฤษ 
      (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

มีควำมพร้อมครบ 3 ประกำร คือ 
1) มีกำรเตรียมกำรในด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน 
2) ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในกำรอธิบำย สำธิต    
   ทดลอง โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ 
3) มีเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำนภำษำอังกฤษอย่ำง
ครบถ้วนและเหมำะสม  

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 ำเสนอผลงำน 
     ภำษำอังกฤษ  (1 คะแนน) 

ด ีมำก = (1) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
เหมำะสมทั้ง 3 ด้ำน 

ด ี = (0.5) 
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำท ของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสมด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

ปรับปรุง = (0)  
กำรแต่งกำย กำรใช้ค ำพูด กิริยำ มำรยำทของผู้น ำเสนอ 
ไม่เหมำะสม 

 

 
 

/4.6 ควำมชัดเจน... 
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4.6  ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ 
      ผลงำนภำษำอังกฤษ    
      (2 คะแนน) 

ด ีมำก = (2) 

อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้องทั้ง 4 ด้ำน คือ    
1) แนวควำมคิดกำรประดิษฐ์  
2) ประโยชน์ใช้สอย   
3) กระบวนกำรผลิต  
4)  วิธีกำรบริโภค 

ดี = (1.5) 
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้อง 3 ด้ำน จำก 4 ด้ำน  

พอใช ้ = (1)  
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้อง 2 ด้ำน จำก 4 ด้ำน 

ปรับปรุง = (0.5)  
อธิบำยประกอบกำรสำธิต หรือ ทดลองผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นจริง ถูกต้อง 1 ด้ำน จำก 4 ด้ำน 

5. กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข ้อพ ิจำรณำ 

5.1  ต้นทุนกำรผลิตรวมบรรจุภัณฑ์     
      (3 คะแนน) ด ีมำก = (3)  

แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์  พร้อม 
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ครบถ้วนถูกต้อง 

ดี = (2)  
แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์  พร้อม 
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
เหมำะสม 

พอใช้ = (1)  
แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์  พร้อม 
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ไม่ครบถ้วนแต่ถูกต้อง  

ปรับปรุง = (0) 
แสดงรำยกำรต้นทุนกำรผลิต จ ำนวนผลิตภัณฑ์  พร้อม 
บรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลำกำรผลิต ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง 

5.2 รำคำขำยผลิตภัณฑ์ 
      พร้อมบรรจุภัณฑ์  
      (3 คะแนน) 
 

ด ีมำก = (3)  
ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนถูกต้องและ
ก ำหนดรำคำขำยเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 

ดี = (2)  
ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนถูกต้องแต่
ก ำหนดรำคำขำยไม่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 

พอใช้ = (1)  ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนไม่ถูกต้อง 
ปรับปรุง = (0) ไม่ค ำนวณรำคำขำยต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน 

 
 
 
 
 

/5.3  ประมำณกำร... 
  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (14) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 

5.3  ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย 
      จำกกำรขำย (3 คะแนน ) ด ีมำก = (3)  

แสดงแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พร้อมทั้ง
ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยในระยะเวลำ 1 ปี โดยจัดท ำ
เป็นรำยเดือน 12 เดือน ได้ถูกต้อง 

ดี = (2)  
แสดงแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พร้อมทั้ง
ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบตำม
ระยะเวลำ 

พอใช้ = (1)  
แสดงแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ไม่ถูกต้อง 
แต่ครบตำมระยะเวลำ 

ปรับปรุง = (0) 
ไม่มีแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์รวมทั้งประมำณ
กำรรำยรับรำยจ่ำย 

5.4  กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย  
      และกำรส่งเสริมกำรตลำด 
      (3 คะแนน ) 

ด ีมำก = (3)  
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยถูกต้อง มีแผนส่งเสริม
กำรตลำดที่ เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย 

ดี = (2)  
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยถูกต้อง มีแผนส่งเสริม
กำรตลำดไม่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย 

พอใช้ = (1)  
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยไม่ถูกต้อง แต่แผนส่งเสริม
กำรตลำดไม่เหมำะสม 

ปรับปรุง = (0) ไม่มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และไม่มีแผนส่งเสริมกำรตลำด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/5.5 หลักฐำนจำก… 

  



ข้อก ำหนด กติกำ และเกณฑม์ำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดษิฐ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 ประเภทท่ี  4  สิ่งประดิษฐด์้ำนผลิตภณัฑ์อำหำร  (15) 

 

จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจำรณำ 
5.5  หลักฐำนจำกกำรจ ำหน่ำย 
      ผลิตภัณฑ์  (3  คะแนน) 

ด ีมำก = (3)  

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

ดี = (2)  แสดงหลักฐำนกำรขำย  2  รำยกำร   
พอใช้ = (1)  แสดงหลักฐำนกำรขำย  1  รำยกำร   
ปรับปรุง = (0) ไม่แสดงหลักฐำนกำรขำย 

 

หมำยเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงำนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกจุดให้คะแนนข้อ 2. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ว่ำมีคะแนนต่ำงกันหรือไม่  โดยพิจำรณำตำมล ำดับจุดที่ให้คะแนนมำกไปหำน้อย 

 

10.  แนวทำงกำรปฏิบัติ  ให้เป็นไปตำมข้อปฏิบัติในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 
 

                       
 

(ว่ำที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคระยอง 

ประธำนคณะกรรมกำรข้อก ำหนด กติกำ 
และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร 

 

(นำยชัยมงคล  เสนำสุ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

 

 
 


