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1. คําจํากัดความ  
 อาหาร หมายถึง สิ่งที่บริโภคเข้าไปแล้วให้ประโยชน์แก่ร่างกาย เช่น ทําให้ร่างกายเจริญเติบโต
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ให้พลังงานแก่ร่างกาย โดยไม่มีพิษภัยหรือให้โทษแก่ร่างกาย 
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีได้จากกระบวนการผลิตโดยกรรมวิธี
แปรรูปต่าง ๆ ซึ่งมีความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่คิดค้นขึ้นใหม่จากวัตถุดิบในท้องถิ่น 
สื่อความเป็นไทยโดยนวัตกรรมที่เกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาการและเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 เทคโนโลยีอาหาร หมายถึงการใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลการเกษตร
เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย และสามารถเก็บรักษาได้นาน โดยใช้กระบวนการแปรรูปด้านการใช้
ความร้อน การแช่เย็น การแช่แข็ง การทําแห้ง และการใช้สารเคมี เป็นต้น รวมท้ังการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
และการสุขาภิบาลอาหาร โดยอาศัยหลักการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริม 
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีการนําองค์ความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารมาประยุกต์ใช้โดยใช้หลักการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร การบรรจุ การทําลาย
จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 
 

2.เจตนารมณ์  
 เพ่ือให้เกิดการคิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร ที่เป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบรรจุภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จากกระบวนการการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาล 
มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น ความหลากหลายชีวภาพและรสชาติที่ดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
เป็นศูนย์การผลิตอาหารของโลก ตามแนวคิดครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen to the World) ยกระดับคุณภาพ
อาหารแห่งอนาคตสารอาหารอนาคตที ่ครอบคลุมทุกมิติอย่างยั ่งยืนในโลกยุคใหม่กับประชาคมโลก 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ 
 3.2 เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชาติ 
 3.3 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร 
 3.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะ 
ในการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร 
 3.5 เพ่ือส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 
 

 
 

/3.6 เพ่ือนํา... 
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 3.6 เพื่อนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนากระบวนการผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
 3.7 เพ่ือสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์สถานศึกษาสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ ช่วยเพิ่มมูลค่า
ของผลผลิตในชุมชน ท้องถิ่น  
 3.8 เพ่ือสนับสนุนการนําผลงานเข้ารับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 

4. ข้อกําหนดท่ัวไป 
 4.1 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร ที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้น
จากเดิมด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประดิษฐ์ มีความปลอดภัย
ตรงตามกลุ่มผู้บริโภคสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และหรืออุตสาหกรรม และต้องไม่เคยผ่านการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ มาก่อน หรือนําผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรางวัลมาส่งเข้าประกวดใหม่
โดยเปลี่ยนประเภท 
 4.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร ที่มีกระบวนการผลิตตามรูปแบบ
การวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 4.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประเมินประเภทท่ี 4 ต้องไม่ซ้ํากับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ประเภทอ่ืน ๆ จากสถานศึกษาเดียวกัน เช่น รูปร่าง สูตรอาหาร คุณลักษณะและกระบวนการผลิต ฯลฯ 
 4.4 การจัดทําเอกสารประกอบการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้ารับการประกวด/ประเมินฯ  
ให้อัปโหลดไฟล์เอกสาร PDF เข้าระบบฐานข้อมูล Thaiinvention.net พร้อมลงทะเบียนในทุกระดับการประกวด/
ประเมินฯ ไฟล์เอกสาร PDF ที่ต้องอัปโหลด ประกอบด้วย 
     4.4.1 แบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-๒) หากไม่ปรากฏ
การสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องในแบบ ว-สอศ-๒ คณะกรรมการจะไม่พิจารณาให้คะแนนของเอกสารน้ี 
      4.4.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-๓) ไม่เกิน 20 หน้า 
      4.4.3 ภาคผนวก ประกอบด้วย 
                              - คู่มือการบริโภคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
                              - แบบแสดงคุณลักษณะผลงานฯ พิมพ์ออกจากระบบ Thaiinvention.net 
                              - ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ และเกณฑ์ 
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรายการ 
    - แผนการตลาด ประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ ราคาขายผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ ประมาณการรายรับรายจ่ายจากการขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการส่งเสริมการตลาด 
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 ข้อ 5 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
            - หลักฐานการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บันทึกรายรับรายจ่าย หลักฐานการสั่งซื้อ
หลักฐานการจําหน่าย และสถานที่จําหน่าย 
    - เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารขอจดอนุสิทธิบัตร หรือเอกสารการขอเลข 
สารบบอาหาร (อ.ย.) 
    - รูปถ่ายจริงของผลงานสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 2-3 รูป 
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 4.5 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษาระบบทวิศึกษา หรือระบบเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษา จํานวนไม่เกิน 5 คน 
 

5. หล ักเกณฑ ์การพ ิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
 5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด/ประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดทั่วไป 
ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 4 ท ุกประการ จ ึงจะเข้าร่วมการประกวด/ประเมินได้  
 5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด/ประเมินต้องมีการลงทะเบียนผลงานในฐานข้อมูล
ออนไลน์ Thaiinvention.net ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประกวด/ประเมินฯ จึงจะมีสิทธ์ิเข้าร่วมการประเมิน 
ได้รับงบประมาณและการรับรองผลการประเมิน โดยให้นําส่งเอกสารแบบคุณลักษณะที่พิมพ์ออกจากระบบ 
ในวันที่รายงานตัวกับคณะกรรมการรับลงทะเบียน 
  5.3 การเปลี่ยนแปลงช่ือ หรือ ประเภทผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวด/ประเมิน
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเท่านั้น และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวด/ประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยต้องตรงกับการลงทะเบียนออนไลน์ด้วย ส่วนการประกวด/ประเมินในระดับภาค 
และระดับชาติ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงช่ือ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
  5.4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด/ประเมิน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า 
มีการลอกเลียนแบบหรือส่งประเมินมากกว่า 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าประเมิน 
  5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวด/ประเมินและได้รับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบ
ภายหลังว่ามีการลอกเลียนแบบผลงาน หรือส่งประเมินมากกว่า 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัลและเลื่อน
ลําดับรางวัลถัดไปขึ้นมาแทน 
  5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาดแล้วนํามาปรับปรุง หรือดัดแปลง 
เพียงเล็กน้อยเพ่ือส่งเข้าประกวด/ประเมินจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
  5.7 กรณีที่เป็นการนําสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายมาพัฒนาต่อยอด ต้องสามารถแสดง
ให้เห็นว่าได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบ และไม่ละเมิด 
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรของผู้อ่ืน 
  5.8 กรณีเกิดปัญหาในการดําเนินงานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเป็นผู้ช้ีขาด 
  5.9 กรณีคะแนนรวมผลการตัดสินของผลงานเท่ากัน จะพิจารณาจากความแตกต่างของคะแนน
ที่ได้เรียงลําดับจากจุดให้คะแนนที่มีค่ามากไปหาน้อย 
 

6. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส ิ่งประด ิษฐ ์ฯ และแบบรายงานการว ิจ ัย  
 การจัดทําเอกสารประกอบการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้ารับการประกวด/ประเมินฯ ให้อัปโหลด
ไฟล์เอกสาร PDF เข้าระบบฐานข้อมูล Thaiinvention.net พร้อมลงทะเบียนในทุกระดับการประกวด/ประเมินฯ 
ไฟล์เอกสาร PDF ที่ต้องอัปโหลด ประกอบด้วย 
  6.1 แบบนําเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) หากไม่ปรากฏ 
การสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องในแบบ ว-สอศ-2 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาให้คะแนนของเอกสารน้ี 
  6.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) ไม่เกิน 20 หน้า 
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 6.3 ภาคผนวก ประกอบด้วย 
      - คู่มือการบริโภคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
      - แบบแสดงคุณลักษณะผลงานฯ พิมพ์ออกจากระบบ Thaiinvention.net 
      - ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้และเกณฑ์มาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรายการ 
      - แผนการตลาด ประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ ราคาขายผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ ประมาณการรายรับรายจ่ายจากการขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการส่งเสริมการตลาด
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 3 ข้อ 5 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
       - หลักฐานการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บันทึกรายรับรายจ่าย หลักฐานการสั่งซื้อ
หลักฐานการจําหน่าย และสถานที่จําหน่าย 
       - เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารขอจดอนุสิทธิบัตรหรือเอกสารการขอเลขสารบบอาหาร (อ.ย.) 
       - รูปถ่ายจริงของผลงานสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 2-3 รูป 
 

 หมายเหตุ หากเป็นการประกวด/การประเมินฯ แบบออนไลน์ ให้ดําเนินการเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี 
   - วิดีโอสาธิตการทํางานของสิ่งประดิษฐ์ฯ ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอ 
ขึ้น Google Drive พร้อมส่ง Link Url ไปยังสถานศึกษาเจ้าภาพจัดการประกวด/ประเมินฯ ภายในกําหนดเวลา
เท่าน้ัน 
 

7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย 
 7.1 ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
 7.2 ขนาดต ัวอ ักษรแบบปกต ิขนาด 16 point และห ัวข ้อขนาด 18 point 
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8. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 4 สิง่ประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร 

จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
 1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 15 คะแนน) 
    1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามแบบ ว-สอศ-2 (2 คะแนน) 

     ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด 2 1.5 1 0 
    1.2 แบบรายงานการวิจัย ตามแบบ ว-สอศ-3 (9 คะแนน) 

    1.2.1 การเขียนบทนํา (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
    1.2.2 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
    1.2.3 วิธีดําเนินการวิจัย (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 อัปโหลดไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวกเข้าในระบบ 
         Thaiinvention.net (2 คะแนน) 

    อัปโหลดไฟล์ไม่เกินวันและเวลาที่กําหนด และความครบถ้วนสมบูรณ์
     ของไฟล ์PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก 2 - - 0 

    1.4 คู่มือการบริโภค (2 คะแนน) 
    1.4.1 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคู่มือการบริโภคภาษาไทย

                (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 

    1.4.2 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคู่มือการบริโภคภาษาอังกฤษ
                (1คะแนน) 1 0.5 0 0 

 2. ข้อกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 40 คะแนน) 
 2.1 ประดิษฐ์ หรือ พัฒนาขึ้นใหม ่(8 คะแนน) 8 6 4 2 
 2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (7 คะแนน) 7 5 3 1 
 2.3 การเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น (5 คะแนน) 5 4 3 2 
 2.4 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
 2.5 ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
 2.6 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 4 3 0 
 2.7 การใช้ภูมปัิญญาท้องถิ่น (5 คะแนน) 5 4 3 2 

 3. บรรจุภัณฑ์  (รวม 20 คะแนน ) 
 3.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
 3.2 บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
 3.3 รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
 3.4 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ (5 คะแนน) 5 4 3 2 
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

 4. การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
 4.1 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
 4.2 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอผลงานภาษาไทย (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
 4.3 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาไทย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
 4.4 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาอังกฤษ (2 คะแนน 2 1.5 1 0.5 
 4.5 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 
 4.6 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 
 4.7 ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่นําเสนอ (5 คะแนน) 5 4 3 2 

 5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (รวม 10 คะแนน) 
 5.1 ต้นทุนการผลิต (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
 5.2 ราคาขายของผลิตภัณฑ์ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
 5.3 ประมาณการรายรับรายจ่ายจากการขาย (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
 5.4 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และการส่งเสริมการตลาด (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
 5.5 หลักฐานการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

รวม 100 คะแนน 
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9. ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
อาหาร 
 1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 15 คะแนน) 
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย 

         สิ่งประดิษฐ์/ความชัดเจน     
         ถูกต้องของข้อมลู/รายละเอียด 
         ตาม แบบ ว-สอศ-2 
         (2 คะแนน) 

ดีมาก
 = (2) 

ข้อมูลและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบเสนอโครงการ 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มีความสมบูรณค์รบถ้วน  
ทั้งในด้านเน้ือหา ภาพประกอบ การพิมพ์ การจัดทําปก  
การจัดทําไฟล ์PDF มีความประณีตถูกต้องตามรูปแบบ 
ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้

ดี
= (1.5) 

ข้อมูลและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบเสนอโครงการ 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วน  
ทั้งในด้านเน้ือหาภาพประกอบ การพิมพ์ การจัดทําปก  
การจัดทําไฟล์ PDF ถูกต้องตามรูปแบบ 
ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ แต่ไม่มีความประณีต 

พอใช้ 
= (1) 

ข้อมูลและรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบเสนอโครงการ 
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ ครบถ้วน ทั้งในด้านเนื้อหา
ภาพประกอบ การพิมพ์ การจัดทําปก การจัดทําไฟล์ PDF 
แต่ส่วนใหญ่ไมถู่กต้องตามรูปแบบ และไม่ประณีต 
ไม่เหมาะสมใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 

ปรับปรุง 
= (0) 

ไม่อัปโหลดไฟล์ PDF แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์

1.2 แบบรายงานการวิจัย 
       ตามแบบ ว-สอศ-3  

     (9 คะแนน) 
 

1.2.1 การเขียนบทนํา 
   (2 คะแนน) 

ด ีมาก 
 = (2) 

บทนําแสดงที่มาหรือปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์
ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร ครบทุกหวัข้อ  
มีความชัดเจน และสอดคล้องกัน  

ดี 
 = (1.5) 

บทนําแสดงที่มาหรือปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์
ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร ครบทุกหวัข้อ  
มีความชัดเจน แต่ไม่สอดคลอ้งกัน 

พอใช้ 
= (1)  

บทนําแสดงที่มาหรือปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์
ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหารได้ครบ แต่ไม่ชัดเจน 
และไม่สอดคลอ้งกับหัวข้อทีกํ่าหนด 

ปรับปรุง
= (0.5) 

บทนําแสดงที่มาหรือปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์
ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่ครบหัวข้อที่กําหนด 
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา
       1.2.2 แนวคิดทฤษฎี และ  

           งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
               (1 คะแนน) 

ด ีมาก
= (1) 

แนวคิด ทฤษฎี ที่นําเสนอเก่ียวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ 
ครอบคลุมเน้ือหา มีรายละเอียดสําคัญ และมีงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง และมีแหล่งอ้างอิงที่เช่ือถือได้  

ดี
 = (0.5) 

แนวคิด ทฤษฎี ที่นําเสนอเก่ียวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ 
ครอบคลุมเน้ือหา มีรายละเอียดสําคัญ และมีงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง แต่ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่เช่ือถือได้ 

 พอใช้
= (0) 

แนวคิด ทฤษฎี ที่นําเสนอเก่ียวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ 
ครอบคลุมเน้ือหา มีรายละเอียดสําคัญ มแีหล่งอ้างอิง 
ที่เช่ือถือได้ แต่ไม่มีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุง
= (0)

แนวคิด ทฤษฎี ที่นําเสนอไม่เก่ียวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ 
แต่มีแหล่งอ้างอิงที่เช่ือถือได้ และไม่มีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

       1.2.3 วิธีดําเนินการวิจัย 
               (2 คะแนน) 

ดีมาก
 = (2) 

ดําเนินการวิจัยครบ 4 ประการ  
1) ตรงตามวัตถุประสงค์ 
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารถูกต้องตามกระบวนการ 
3) ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ เทคนิค เทคโนโลยี เหมาะสม 
    กับผลิตภัณฑ์ 
4) วิธีการเก็บข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  สอดคล้องกับพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดี

 = (1.5)
ดําเนินการวิจัยเพียง 3 ประการ  

พอใช้
 = (1)

ดําเนินการวิจัยเพียง 2 ประการ  

ปรับปรุง = 
(0.5)

ดําเนินการวิจัยเพียง 1 ประการ  

      1.2.4 ผลการวิจัย   
              (2 คะแนน) 

ด ีมาก
 = (2) 

ผลการวิจยัที่นําเสนอมีความถกูต้องเหมาะสมครบ 3 ประการ  
1) นําเสนอครบถ้วนตามวัตถุประสงค์   
2) ผลการวิจัยถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบวิธีวิจัย   
3) รูปแบบการนําเสนอเหมาะสมกับลักษณะข้อมูล 

ดี
 = (1.5)

ผลการวิจัยที่นําเสนอมีความถูกต้องเหมาะสม 
เพียง 2 ประการ

พอใช้
= (1)

ผลการวิจัยที่นําเสนอมีความถูกต้องเหมาะสม 
เพียง 1 ประการ  

ปรับปรุง
= (0.5)

ผลการวิจัยที่นําเสนอส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม 
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        1.2.5 สรุป อภิปรายผล 
                และข้อเสนอแนะ 
                (2 คะแนน) 

ด ีมาก
 = (2) 

สรุปผลครบ 3 ประการ  
1) สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ตรงประเด็น  
2) อภิปรายผลอย่างมีเหตุผลโดยมีแนวคิดทฤษฎี 
    และงานวิจัยที่เก่ียวข้องสนับสนุน 
3) มีข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ประโยชน์หรอืการพฒันาต่อยอด

ดี
 = (1.5) 

สรุปผลเพียง 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช้
= (1) 

สรุปผลเพียง 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง
= (0.5) 

สรุปผลไม่สอดคล้องทั้ง 3 ประการ  

   1.3 อัปโหลดไฟล์ PDF   
        ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, 
        แบบ ว-สอศ-3 และ  
        ภาคผนวก เข้าในระบบ    
        Thaiinvention.net  

    (2 คะแนน) 

ดีมาก
 = (2) 

อัปโหลดไฟล์ภายในวันและเวลาที่กําหนด 
ไฟล์ PDF ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3  
และภาคผนวก ที่อัปโหลด มีความสมบูรณ์ของเน้ือหาครบถ้วน 
และมีข้อมูลถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

ปรับปรุง 
= (0) 

ไม่ได้อัปโหลดไฟล์ภายในวันและเวลาที่กําหนดไฟล์ PDF 
ประกอบด้วย แบบ ว-สอศ-2, แบบ  ว-สอศ-3 และภาคผนวก 
ที่อัปโหลด มีข้อมูลไม่ถูกต้องอัปโหลดไฟล์ไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ได้อัปโหลดไฟล์ 

1.4 คูม่ือการบริโภค/ความชัดเจน 
       ถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด 
       (2 คะแนน) 

 

         1.4.1 คู่มือการบริโภค 
                ภาษาไทย 

            (1 คะแนน) 

ด ีมาก
= (1) 

แสดงรายละเอียดครบทุกรายการ
1) ช่ือผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของส่วนผสม 
2) วิธีการเตรียมเพ่ือบริโภค 
3) วิธีการเก็บรักษา  
4) วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ 
5) ราคา  
6) ที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถติดต่อได้ 
7) จุดเด่น/นวัตกรรมของผลติภัณฑ์ 

ดี
= (0.5)

แสดงรายละเอียดไม่ครบรายการ

ปรับปรุง
= (0) 

ไม่มีคู่มือการบริโภคภาษาอังกฤษ
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         1.4.2 คู่มือการบริโภค 
                   ภาษาอังกฤษ 
                 (1 คะแนน) 

ด ีมาก 
= (1) 

แสดงรายละเอียดครบทุกรายการ
1) ช่ือผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของส่วนผสม 
2) วิธีการเตรียมเพ่ือบริโภค 
3) วิธีการเก็บรักษา  
4) วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ 
5) ราคา  
6) ที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถติดต่อได้ 
7) จุดเด่น/นวัตกรรมของผลติภัณฑ์ 

ดี
= (0.5)

แสดงรายละเอียดไม่ครบรายการ 
ปรับปรุง
= (0)

ไม่มีคู่มือการบริโภคภาษาอังกฤษ 

 2. ข้อกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 40 คะแนน) 
  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

2.1 ประดิษฐ ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่ 
       (8 คะแนน) 

ดีมาก
 = (8) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารท่ีตอบสนองเทรนด์อาหาร 
ในอนาคต ได้แก่ อาหารสุขภาพ อาหารชะลอวัยอาหาร
เฉพาะบุคคล อาหารอินทรีย์ อาหารคีโต อาหารคลีน
อาหารเพ่ือความงาม อย่างใดอย่างหน่ึง ที่ได้จากการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และพัฒนา ทั้ง 1) ส่วนผสม 2) วิธีการ
และ 3) รูปแบบของผลิตภัณฑ์ 

ดี
 = (6) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารท่ีตอบสนองเทรนด์อาหาร 
ในอนาคต ได้แก่ อาหารสุขภาพ อาหารชะลอวัย อาหาร
เฉพาะบุคคล อาหารอินทรีย์ อาหารคีโต อาหารคลีน 
อาหารเพ่ือความงาม อย่างใดอย่างหน่ึง ที่ได้จากการคิดค้น
และพัฒนา 2 ใน 3 ประการ 

พอใช้
 = (4) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบสนองเทรนด์อาหาร 
ในอนาคต ได้แก่ อาหารสุขภาพ อาหารชะลอวัย อาหาร
เฉพาะบุคคล อาหารอินทรีย์ อาหารคีโต อาหารคลีน 
อาหารเพ่ือความงาม อย่างใดอย่างหน่ึง ที่ได้จากการคิดค้น
และพัฒนา 1 ใน 3 ประการ 

ปรับปรุง
 = (2) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารท่ีตอบสนองเทรนด์อาหารใน
อนาคต ได้แก่ อาหารสุขภาพ อาหารชะลอวัย อาหาร
เฉพาะบุคคล อาหารอินทรีย์ อาหารคีโต อาหารคลีน 
อาหารเพ่ือความงาม อย่างใดอย่างหน่ึงที่ไม่มีการคิดค้น
หรือพัฒนาขึ้นใหม่ 
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2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

       (7 คะแนน) 
ดีมาก
 = (7) 

ผลิตภัณฑ์อาหารแปลกใหม่ มีประโยชน์ต่อการส่งเสริม
สุขภาพหรือป้องกันโรค มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสอดคล้อง
กับครัวไทย สูค่รัวโลก ทั้งวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหาร 

ดี
 = (5) 

ผลิตภัณฑ์อาหารแปลกใหม่ ด้านวิธีการผลิตหรือผลิตภัณฑ์
อาหารอย่างใดอย่างหน่ึง  

พอใช้
 = (3) 

ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหารได้
แตกต่างจากเดิมเล็กน้อย  

ปรับปรุง
 = (1) 

วิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารไทยไม่แปลกใหม ่

2.3 การเลือกใช้วัตถุดิบ
     (5 คะแนน) 

ดีมาก
 = (5) 

เลือกใช้วัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยได้  
1) เหมาะสม   
2) มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
และ 3) ปลอดภัย  ครบทั้ง 3 ด้าน

ดี
 = (4) 

เลือกใช้วัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้   
1) เหมาะสม   
2) มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
และ 3) ปลอดภัย  เพียง 2 ด้าน 

พอใช้
 = (3) 

เลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้ 
1) เหมาะสม   
2) มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
และ 3) ปลอดภัย เพียง 1 ด้าน

ปรับปรุง
= (2) 

เลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไม่
เหมาะสม ไม่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและไม่ปลอดภัย 

2.4 ขั้นตอนการพัฒนา
         (5 คะแนน) 

ดีมาก
 = (5) 

ขั้นตอนการพัฒนาครบ 3 ประการ คือ 
1) ถูกต้องตามหลักวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
2) สอดคล้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์  
3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน 
     ตามวัตถุประสงค ์

ดี
 = (4)

ขั้นตอนการพัฒนามี 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช้
 = (3)

ขั้นตอนการพัฒนามี 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง
= (2)

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ ์
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2.5 ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ 

         (5 คะแนน) 
ดีมาก 
 = (5) 

มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 
1) มีรูปลักษณน่์าสนใจ 
2) มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในด้านลักษณะ 
   ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส  
3) มีประโยชน์ทางโภชนาการตรงต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
    ทางการตลาด 

ดี 
 = (4)

มีคุณลักษณะ 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช้ 
 = (3)

มีคุณลักษณะ 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง
= (2)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจ แต่ขาดคณุสมบัติอ่ืน 

2.6 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
         (5 คะแนน) 

ดีมาก 
 = (5) 

มีเครื่องหมาย อย. (เลขสารบบอาหาร) หรือมีผลวิเคราะห ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ 
ที่เทียบเคียงครบทุกรายการ จากหน่วยงานที่เช่ือถือได้และ
เอกสารมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทียบเคียง  

ดี 
 = (4) 

มีผลวิเคราะหต์ามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เทยีบเคียงไม่ครบทุกรายการ จากหน่วยงาน 
ที่เช่ือถือได้ และเอกสารมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์
ที่ใช้เทียบเคียง 

พอใช้ 
 = (3) 

มีผลวิเคราะหต์ามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เทยีบเคียงครบไม่ทุกรายการ จากหน่วยงาน 
ที่เช่ือถือได้ ไม่มีเอกสารมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทียบเคียง

ปรับปรุง
= (0) 

ไม่มีผลการวิเคราะห์และไม่มีเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
หรือผลิตภัณฑ์เทียบเคียง 
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  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
2.7 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ความร่วมมือกับชุมชน และ 
     เทคโนโลยีการสมัยใหม ่

       (5 คะแนน) 

ดีมาก
 = (5) 

มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ
1)  มีองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2)  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
3)  มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม ่

ดี
 = (4)

มีคุณลักษณะ 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช้
 = (3) 

มีคุณลักษณะ 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง
= (2) 

ไม่มีคุณลกัษณะทั้ง 3 ประการ

 3. บรรจุภัณฑ์ (รวม 20 คะแนน) 
  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา

3.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
     (5 คะแนน) 

ดีมาก
 = (5) 

เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ครบ 4 ประการ  
1) ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
2) มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ 
3) สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ 
4) สะดวกต่อการนําไปใช้ 

ดี
 = (4) 

เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
มีเพียง 3 ประการ จาก 4 ประการ    

พอใช้
 = (3) 

เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
มีเพียง 2 ประการ จาก 4 ประการ    

ปรับปรุง 
= (2) 

เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
มีเพียง 1 ประการ จาก 4 ประการ    

3.2 บรรจุภัณฑ์เหมาะสม 
       กับผลิตภัณฑ์ 
       (5 คะแนน) 

ดีมาก 
 = (5) 

บรรจุภัณฑ์มีลกัษณะครบ 3 ประการ คือ 
1) มีรูปทรงสวยงาม 
2) มีความคงทน 
3) มีขนาด และนํ้าหนักที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

ดี 
 = (4)

บรรจุภัณฑ์มีลกัษณะเพียง 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช้ 
 = (3)

บรรจุภัณฑ์มีลกัษณะเพียง 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง 
= (2) 

บรรจุภัณฑ์ มีรปูทรง ความคงทน ขนาด และนํ้าหนัก 
ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 

/3.3 รายละเอียด... 
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  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
3.3 รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
     และบรรจุภัณฑ์ 
     (5 คะแนน ) 

ดีมาก 
 = (5) 

มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นแสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 
ได้แก่ ช่ือผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต สถานที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต  
และวันหมดอายุ นํ้าหนัก หรือปริมาตร ส่วนประกอบที่สําคัญ
โดยประมาณ และราคาขาย และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ 
ครบถ้วน

 ดี
 = (4) 

มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นแสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 
ได้แก่ ช่ือผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถานที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต  
และวันหมดอายุ นํ้าหนัก หรือปริมาตร ส่วนประกอบที่สําคัญ
โดยประมาณ และราคาขาย ครบถ้วน แต่บางส่วนไม่ถูกต้อง 

พอใช้
 = (3) 

มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นแสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 
ได้แก่ ช่ือผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถานที่ผลิต วัน เดือน ปี ทีผ่ลิต 
และวันหมดอายุ นํ้าหนัก หรือปริมาตร ส่วนประกอบที่สําคญั
โดยประมาณ และราคาขาย ไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง 

ปรับปรุง = 
(2) 

ไม่มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารท่ีจําเป็นแสดงไว้
ที่บรรจุภัณฑ์ 

3.4 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ 
       (5 คะแนน) 

ดีมาก
 = (5) 

บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ 4 ประการ 
1) มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2) ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) คุ้มครองป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ไม่ให้แตกหักเสียหาย 
4) ช่วยป้องการการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ 

ดี
 = (4) 

บรรจุภัณฑ์มีลกัษณะ 3 ประการ จาก 4 ประการ 

พอใช้
 = (3) 

บรรจุภัณฑ์มีลกัษณะ 2 ประการ จาก 4 ประการ 

ปรับปรุง = 
(2) 

บรรจุภัณฑ์มีลกัษณะ 1 ประการ จาก 4 ประการ 
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4. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 15 คะแนน) 
 จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 

4.1 ความพร ้อมในการนําเสนอ 
         ผลงานและการสาธ ิต   
         ภาษาไทย 
       (2 คะแนน) 

ดีมาก 
= (2) 

มีความพร้อมครบ 3 ประการ คือ 
1) มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน 
2) ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิต ทดลอง  
    โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ 
3) มีเอกสารในการเผยแพร่ผลงานภาษาไทยอย่างครบถ้วน 
   และเหมาะสม

ดี 
 = (1.5)

มีความพร้อมครบ 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช้ 
 = (1)

มีความพร้อมครบ 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง
= (0.5)

ไม่มีความพร้อมในการนําเสนอผลงาน 

4.2 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอ 
     ผลงานภาษาไทย 

       (1 คะแนน) 

ดีมาก 
 = (1) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาท ของผู้นําเสนอ 
เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน 

ดี 
 = (0.5) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาท ของผู้นําเสนอ 
ไม่เหมาะสมด้านใดด้านหนึ่ง 

ปรับปรุง 
= (0) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาท ของผู้นําเสนอ 
ไม่เหมาะสม 

4.3 ความชัดเจนในการนําเสนอ 
    ผลงานภาษาไทย 
    (2 คะแนน) 

ด ีมาก 
= (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง ถูกต้อง ทั้ง 4 ด้าน คือ 
1) แนวความคิดการประดิษฐ์   
2) ประโยชน์ใช้สอย   
3) กระบวนการผลิต  
4) วิธีการบริโภค 

ด ี 
= (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเหน็จริง ถกูต้อง 3 ด้าน จาก 4 ด้าน 

พอใช้
= (1) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเหน็จริง ถกูต้อง 2 ด้าน จาก 4 ด้าน 

ปรับปรุง
= (0) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเหน็จริง ถกูต้อง 1 ด้าน จาก 4 ด้าน 

 
 
 
 
 

 
 

/4.4 ความพร ้อม.. 



 ข้อกําหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนฯ ประจําปีการศึกษา 2565 
ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร 16 

 

  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
4.4 ความพร ้อมในการนําเสนอ 

       ผลงานและการสาธ ิต 
         ภาษาอังกฤษ 
         (2 คะแนน) 

ด ีมาก 
= (2) 

มีความพร้อมครบ 3 ประการ คือ 
1) มีการเตรียมการในด้านการนําเสนอผลงาน 
2) ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิตทดลอง 

      โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ 
3) มีเอกสารในการเผยแพร่ผลงานภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน 
   และเหมาะสม

ด ี 
= (1.5)

มีความพร้อม 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช้ 
= (1)

มีความพร้อม 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง
= (0)

ไม่มีความพร้อมในการนําเสนอผลงาน 

4.5 บุคลิกภาพของผู้นําเสนอ     
     ผลงานภาษาอังกฤษ 

       (1 คะแนน) 

ดีมาก 
 = (1) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาท ของผู้นําเสนอ 
เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน 

ดี 
 = (0.5) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาท ของผู้นําเสนอ  
ไม่เหมาะสมด้านใดด้านหนึ่ง 

ปรับปรุง 
= (0) 

การแต่งกาย การใช้คําพูด กิริยามารยาทของผู้นําเสนอ 
ไม่เหมาะสม 

4.6 ความชัดเจนในการนําเสนอ  
     ผลงานภาษาอังกฤษ  
     (2 คะแนน) ด ีมาก 

= (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรอืทดลองผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง ถูกต้อง ทั้ง 4 ด้าน คือ   
1) แนวความคิดการประดิษฐ์  
2) ประโยชน์ใช้สอย   
3) กระบวนการผลิต  
4) วิธีการบริโภค 

ด ี 
= (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเหน็จริง ถกูต้อง 3 ด้าน จาก 4 ด้าน  

พอใช้
 = (1) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเหน็จริง ถกูต้อง 2 ด้าน จาก 4 ด้าน 

ปรับปรุง
 = (0.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงานสิง่ประดิษฐ์ฯ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเหน็จริง ถกูต้อง 1 ด้าน จาก 4 ด้าน 
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  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา 
4.7 ความสามารถในการใช้สือ่ 
     และเทคโนโลยีที่นําเสนอ 

       (5 คะแนน) 

ดีมาก
 = (5) 

สามารถใช้สือ่และเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์
ได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย น่าสนใจ ครอบคลุมเน้ือหา 
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามเวลาที่กําหนด 

ดี
 = (4) 

สามารถใช้สือ่และเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ ์
ได้อย่างหลากหลาย ทนัสมัย น่าสนใจ ครอบคลุมเน้ือหา 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  

พอใช้
 = (3)

สามารถใช้สือ่และเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์
ได้อย่างหลากหลาย 

ปรับปรุง
 = (2) 

สามารถใช้สือ่และเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ ์

5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  (รวม 10 คะแนน)
  จุดใหค้ะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ข้อพิจารณา

5.1 ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ 
     (2 คะแนน) 

ดีมาก
 = (2) 

แสดงรายการต้นทุนการผลิต ของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุ
ภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต ครบถ้วนถูกต้อง 

ดี
 = (1.5) 

แสดงรายการต้นทุนการผลิต ของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุ
ภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง 

พอใช้
 = (1) 

แสดงรายการต้นทุนการผลิต ของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุ
ภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต ไม่ครบถ้วนแตถู่กต้อง  

ปรับปรุง
 = (0) 

แสดงรายการต้นทุนการผลิต ของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุ
ภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง 

5.2 ราคาขายผลิตภัณฑ์
       พร้อมบรรจุภัณฑ์ 

     (2 คะแนน) 

ดีมาก
 = (2) 

คํานวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนถูกต้อง 
และกําหนดราคาขายเหมาะสม 

ดี
 = (1.5) 

คํานวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนถูกต้อง 
แต่กําหนดราคาขายไม่เหมาะสม 

พอใช้
 = (1)

คํานวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนไม่ถูกต้อง 

ปรับปรุง
 = (0) 

ไม่คํานวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน 

5.3 ประมาณการรายรับรายจ่าย 
     จากการขาย 

       (2 คะแนน) 

ดีมาก
 = (2) 

แสดงแผนการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ พรอ้มทั้งประมาณ
การรายรับรายจ่ายในระยะเวลา 1 ปี โดยจัดทําเป็นรายเดือน 
ได้ถูกต้อง  

ดี
 = (1.5) 

แสดงแผนการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งประมาณ
การรายรับรายจ่ายได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบตามระยะเวลา 

พอใช้
 = (1) 

แสดงแผนการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง 
แต่ครบตามระยะเวลา 

ปรับปรุง
 = (0) 

ไม่มีแผนการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์รวมทั้งประมาณการ
รายรับรายจ่าย 
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