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ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน 

การประเมินสิ่งประดษิฐของคนรุนใหม “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน” 

 ประจําปการศกึษา 2564 

แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

………………………………………………………………………………………… 

 

ประเภทท ี่ 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย 

1. คําจํากัดความ   

 อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานแลวเปนประโยชนและไมเปนโทษตอรางกาย 

 ผลิตภัณฑอาหารไทย หมายถึง อาหารสําเร็จรูป หรือ กึ่งสําเร็จรูปพรอมบรรจุภัณฑที่ คิดคน 

หรือพัฒนาข้ึนใหม จากวัตถุดิบในทองถ่ิน โดยกรรมวิธีการแปรรูปตาง ๆ ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ิน 

กับเทคโนโลยีปจจุบัน สามารถแสดงข้ันตอนการคิดคนหรือพัฒนา สวนประกอบ คุณคาทางโภชนาการ 

วิธีการบริโภค และขอมูลอื่น ๆ ไดอยางชัดเจน ตรงตามกลุมเปาหมาย มีความปลอดภัยตอผูบริโภค เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และสามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชยเพื่อแกปญหาความยากจน โดยเปนผลงานที่เกิดจากการบูรณาการ 

การจัดการเรียนการสอน 

 ผลิตภัณฑอาหารไทยสําเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑอาหารไทยพรอม 

บรรจุภัณฑที่ทําข้ึนเรียบรอยพรอมรับประทาน 

 ผลิตภัณฑอาหารไทยก่ึงสําเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑอาหารไทยพรอม 

บรรจุภัณฑที่ทําข้ึนเรียบรอยแตไมพรอมรับประทานตองนําไปปรุง หรือ ผานกรรมวิธีอยางใดอยางหน่ึง 

จึงจะรับประทานได 

2. เจตนารมณ  

 เพื่อใหเกิดผลงานสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย พรอมบรรจุภัณฑของนักเรียน นักศึกษา 

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ไดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ซึ่งสามารถนําไปสูการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชยและ/หรืออุตสาหกรรม ใหกับผลผลิตในชุมชน 

ทองถ่ิน กอใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมใหดีข้ึน  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเนนของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 3.2 เพื่อแกปญหาความยากจน ของประชาชนในชาติ 

/3.3 เพื่อสงเสริม... 
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3.3 เพื่อสงเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรู และทักษะในการประดิษฐ

คิดคนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารไทย  

 3.4 เพื่อสรางความรวมมือกับชุมชน ทองถ่ิน ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารไทย 

3.5 เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา 

 3.6 เพื่อนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนากระบวนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

อาหารไทยสูเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 

 3.7 เพื่อสนับสนุนการสรางผลิตภัณฑสถานศึกษาสูการสรางงาน สรางอาชีพ ชวยเพิ่มมูลคาของผลผลิต

ในชุมชน ทองถ่ิน  

 3.8 เพื่อสนับสนุนการนําไปย่ืนขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได 

4. ขอกําหนดท่ัวไป 

 4.1 เปนผลงานสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทยที่คิดคนข้ึนใหมหรือพัฒนาใหดีข้ึนจากเดิม 

ดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยนักเรียนนักศึกษาเปนผูประดิษฐ มีความปลอดภัย ตรงตามกลุม

ผูบริโภค สามารถพัฒนาสูเชิงพาณิชยและหรืออุตสาหกรรม และตองไมเคยผานการประกวดสิ่งประดิษฐ 

ของคนรุนใหมระดับชาติมากอน หรือนําผลงานสิ่งประดิษฐเดิมท่ีเคยไดรับรางวัลมาสงเขาประเมินใหม 

โดยเปลี่ยนประเภท 

 4.2 เปนผลงานสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทยที่มีกระบวนการผลิตตามรูปแบบการวิจัยดาน

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไทย 

 4.3 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินประเภทที่ 3 ตองไมซ้ํากับผลงานสิ่งประดิษฐฯ

ประเภทอื่น ๆ จากสถานศึกษาเดียวกัน เชน รูปราง สูตรอาหาร คุณลักษณะและกระบวนการผลิต ฯลฯ  

 4.4 มีเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ จํานวน 2 เลม โดยรูปเลมเอกสารตอง

ประกอบไปดวยหัวขอตาง ๆ อยูในเลมเดียวกัน และจัดเรียงตามลําดับดังน้ี 

4.4.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ-2)  

4.4.2 รายงานการว ิจ ัย (แบบ ว-สอศ-3)  

4.4.3 ภาคผนวก ประกอบดวย   

1) ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารจากหนวยงานที่เช่ือถือไดและเกณฑมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑที่เทียบเคียงครบทุกรายการ 

2) แผนการตลาด ประกอบดวย ตนทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ ราคาขายผลิตภัณฑ 

พรอมบรรจุภัณฑ ประมาณการรายรับรายจายจากการขาย กลุมลูกคาเปาหมายและการสงเสริมการตลาด 

ตามหลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 3 ขอ 5 การใชประโยชนเชิงพาณิชย  

3) แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เขารวมการประเมิน ใหพิมพออกจากระบบ 

Thaiinvention.net จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 

4) ค ูม ือการบริโภคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

/5) หลักฐาน... 
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5) หลักฐานการจําหนายผลิตภัณฑ ประกอบดวย บันทึกรายรับรายจาย หลักฐานการสั่งซื้อ

หลักฐานการจําหนาย และสถานที่จําหนาย  

6) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)  

หมายเหตุ : กรณีเอกสารไมอยูภายในเลมเดียวกัน คณะกรรมการจะไมพิจารณาตรวจใหคะแนน  

4.5 แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เขารวมการประเมินใหเปนไปตามแบบที่สํานักวิจัย 

และพัฒนาการอาชีวศึกษากําหนด จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ  ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน 

จํานวน 1 แผน) 

4.6 ผูจัดทําสิ่งประดิษฐจะตองเปนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. หรือระดับ ปวส. ในรูปแบบ

การศึกษาในระบบปกติ ทวิศึกษา ทวิภาคี หรือเทียบโอน ซึ่งกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนไมเกิน 10 คน และครูท่ีปรึกษาไมเกิน 5 คน 

5. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดทัว่ไป

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทที่ 3 ท ุกประการ จ ึงจะเขารวมการประเมินได   

 5.2 ผลงานสิ่ งประดิษฐฯ ที่สงเขาประเมินตองมีการลงทะเบียนผลงานในฐานขอมูลออนไลน 

(Thaiinvention.net) กอนวันประเมินฯ ตามวันและเวลาที่กําหนดจึงจะมีสิทธ์ิเขารวมการประเมิน โดยใหนําสง

เอกสารแบบคุณลักษณะที่พิมพออกจากระบบ กอนวันที่เขารับการประเมินตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

 5.3 การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขารวมการประเมินสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทาน้ัน และตองแจงลวงหนากอนการประเมินไมนอยกวา 7 วัน 

สวนการประเมินในระดับภาคและระดับชาติ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 

 5.4 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงเขารวมการประเมิน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการลอกเลยีนแบบ

หรือสงประเมินมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธ์ิการเขาประเมิน 

 5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่สงประเมินและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังวามีการ

ลอกเลียนแบบผลงาน หรือสงประเมินมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัลและเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปข้ึนมาแทน 

 5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่มีการซื้อขายในทองตลาดแลวนํามาปรับปรุง หรือ ดัดแปลงเพียงเล็กนอย 

เพื่อสงเขาประเมินจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

 5.7 กรณีที่เปนการนําสินคา หรือ ผลิตภัณฑที่มีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถแสดงใหเห็นวา 

ไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตองไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตร

หรือสิทธิบัตรของผูอื่น 

 5.8 กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูช้ีขาด 

 5.9 กรณีคะแนนรวมผลการตัดสินของผลงานเทากัน จะพิจารณาจากความแตกตางของคะแนนที่ได

เรียงลําดับจากจุดใหคะแนนที่มีคามากไปหานอย 

 

/5.10 กรณีคะแนน... 
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 5.10 ผูเขารับการประเมินตองนําเสนอข้ันตอนการทํางานของสิ่งประดิษฐในรูปแบบวิดีโอ มีความยาว 

ไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอข้ึน Google Drive พรอมสง Link Url กอนเขารับการประเมินและนําเสนอ

แบบออนไลน พรอมตอบคําถามของคณะกรรมการ ในเวลาไมเกิน 10 นาที หรือตามการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการ 

6. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส ิ่งประด ิษฐ ของคนรุนใหม 

 ใหจัดสงเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และแบบรายงานการวิจัยในวันลงทะเบียน

ตามกําหนดเวลาที่คณะกรรมการกําหนด จํานวน 2 เล ม ภายในเล มประกอบด วย 

สวนท่ี 1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (แบบ ว-สอศ.-2) 

สวนท่ี 2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ.-3) บทที่ 1 - บทที่ 5 ไมเกิน 20 หนา โดยไมรวม ปก 

บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บรรณานุกรม และภาคผนวกของงานวิจัย (หากเกินจํานวน 20 หนา 

คณะกรรมการจะไมพิจารณาใหคะแนนรายงานการวิจัย)  

สวนท่ี 3 ภาคผนวก ประกอบดวย 

1) ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารจากหนวยงานที่เช่ือถือได และเกณฑมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑที่เทียบเคียงครบทุกรายการ 

2) แผนการตลาด ประกอบดวย ตนทุนการผลิตรวมบรรจภัุณฑ ราคาขายผลิตภัณฑพรอมบรรจภัุณฑ 

ประมาณการรายรบัรายจายจากการขาย กลุมลูกคาเปาหมายและการสงเสริมการตลาดตามหลกัเกณฑการพิจารณา

ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 3 ขอ 5 การใชประโยชนเชิงพาณิชย  

3) แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ที่เขารวมการประเมินใหพิมพออกจากระบบ Thaiinvention.net 

จํานวน 3 แผน (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน) 

4) คูมือการบริโภคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

5) หลักฐานการจําหนายผลิตภัณฑ ประกอบดวย บันทึกรายรับรายจาย หลักฐานการสั่งซื้อ

หลักฐานการจําหนาย และสถานที่จําหนาย 

6)  เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน เอกสารขอจดอนุสิทธิบัตรหรือเอกสารการขอเลขสารบบอาหาร (อ.ย.) 

สวนท่ี  4  

 1) อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ -2 , แบบ ว-สอศ -3 และภาคผนวก เขาในระบบ 

Thaiinvention.net  

 2) วิดีโอสาธิตการทํางานของสิ่งประดิษฐฯ ความยาวไมเกิน 10 นาที โดยอัปโหลดวิดีโอข้ึน 

Google Drive พรอมสง Link Url 

7.  การพิมพแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

 7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH SarabunPSK 

 7.2  ขนาดต ัวอ ักษร แบบปกต ิ ขนาด 16 point และห ัวข อ ขนาด 18 point 

  

/8. หลักเกณฑ... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (5) 

 
 

8. หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย 
 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ระดับคะแนน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และคูมือการบริโภค  (รวม 15 คะแนน) 

    1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ  (แบบ ว-สอศ.-2)  (2 คะแนน) 

         ความชัดเจนถูกตองของขอมูล/รายละเอียด 2 1.5 1 0 

    1.2 รายงานการว ิจ ัย ตามแบบ ว-สอศ.-3  (9 คะแนน) 

          1.2.1 การเขียนบทนํา  (2 คะแนน)  2 1.5 1 0.5 

          1.2.2 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  (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 และขอเสนอแนะ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

    1.3 อัปโหลดไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวกเขาในระบบ     

         Thaiinvention.net  (2 คะแนน) 

         ความครบถวนสมบูรณของไฟล PDF ประกอบดวย  

         แบบ ว-สอศ-2 แบบ ว-สอศ-3 และภาคผนวก 
2 - - 0 

    1.4 คูมือการบริโภค  (2 คะแนน) 

          1.4.1 ความถูกตองครบถวนของขอมูลในคูมือการบริโภค 

                  ภาษาไทย 
1 0.5 - 0 

          1.4.2 ความถูกตองครบถวนของขอมูลในคูมือการบริโภค 

                  ภาษาอังกฤษ 
1 0.5 - 0 

2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 40 คะแนน) 

    2.1 ประดิษฐ หรือ พัฒนาข้ึนใหม  (5 คะแนน)  5 4 3 2 

    2.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    2.3 การเลือกใชวัตถุดิบในทองถ่ิน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    2.4 ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    2.5 ความนาสนใจของผลติภัณฑ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    2.6 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ  (5 คะแนน) 5 4 3 0 

    2.7 การใชภูมิปญญาทองถ่ิน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

    2.8 ความรวมมือกบัชุมชน ทองถ่ิน  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

 

 

/3. บรรจุภัณฑ... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (6) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประด ิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

3. บรรจุภัณฑ  (รวม 20 คะแนน ) 

    3.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

    3.2 การเลือกใชวัสดุ  (4 คะแนน ) 4 3 2 1 

    3.3 บรรจุภัณฑเหมาะสมกบัผลิตภัณฑ  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

    3.4 รายละเอียดขอมลูผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

    3.5 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

4. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 15 คะแนน) 

    4.1 การนําเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

    4.2 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาษาไทย  (1 คะแนน) 1 0.5 - 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 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  (1 คะแนน) 1 0.5 - 0 

    4.6 ความชัดเจนในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0.5 

    4.7 ความสามารถในการใชสื่อและเทคโนโลยี  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

5. การใชประโยชนเชิงพาณิชย  (รวม 10 คะแนน) 

    5.1 ตนทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

    5.2 ราคาขายของผลิตภัณฑ พรอมบรรจุภัณฑ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

    5.3 ประมาณการรายรับรายจายจากการขาย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

    5.4 กลุมลูกคาเปาหมาย และการสงเสริมการตลาด  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

    5.5 หลักฐานการจําหนายผลิตภัณฑฯ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

รวม 100  คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/9.  ขอพิจารณา... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (7) 

 

9. ขอพิจารณาการใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย 

 

/1.2.2 แนวคิด... 

  

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประด ิษฐฯ และคูม ือการบริโภค  (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

     1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย   

           สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

           ตามแบบ ว-สอศ-2    

          ความชัดเจนถูกตองของ           

          ขอมูล/รายละเอียด 

           (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

 ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจยัสิง่ประดิษฐฯ ทัง้ 26 ขอ มีความสมบูรณ

ครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ การพมิพ 

การจัดทําปก การจัดทํารปูเลม มีความประณีตถูกตอง 

ตามรปูแบบใชเปนเอกสาร อางองิได 

ดี = (1.5) 

 ขอมูลและรายละเอยีดที่กาํหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ทั้ง 26 ขอ มีความสมบรูณ

ครบถวน ทั้งในดานเน้ือหา ภาพประกอบ การพมิพ 

การจัดทําปก การจัดทาํรปูเลม ถูกตองตามรปูแบบใช

เปนเอกสาร อางองิได แตไมมีความประณีต  

พอใช = (1) 

 

 ขอมูลและรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบเสนอ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ ทั้ง 26 ขอ ครบถวนทั้งใน

ดานเน้ือหาภาพ ประกอบ การพิมพ การจัดทําปก 

การจัดทํารูปเลมแตสวนใหญไมถูกตองตามรูปแบบ

และไมประณีตไมเหมาะสมใชเปนเอกสารอางอิง 

ปรับปรุง = (0)  ไมมีแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐฯ  

     1.2 รายงานการว ิจ ัยตามแบบ            

           ว-สอศ-3  (9 คะแนน) 

                                         

           1.2.1 การเขียนบทนํา   

1                   (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

 บทนําแสดงที่มาหรือปญหา วัตถุประสงค ขอบเขต 

ประโยชนของสิง่ประดิษฐผลิตภัณฑอาหารไทย  

 ไดครบ สอดคลองกับหัวขอท่ีกําหนดชัดเจน 

ดี = (1.5) 

 บทนําแสดงที่มาหรือปญหา วัตถุประสงค ขอบเขต 

ประโยชนของสิง่ประดิษฐผลิตภัณฑอาหารไทย 

 ไดครบ สอดคลองกับหัวขอท่ีกําหนด แตไมชัดเจน 

พอใช = (1)  

 บทนําแสดงที่มาหรือปญหา วัตถุประสงค ขอบเขต 

ประโยชนของสิง่ประดิษฐผลิตภัณฑอาหารไทย 

 ไดครบ แตไมสอดคลองกับหัวขอท่ีกําหนด 

ปรับปรุง = (0.5) 

 บทนําแสดงที่มาหรือปญหา วัตถุประสงค ขอบเขต 

ประโยชนของสิง่ประดิษฐผลิตภัณฑอาหารไทย 

 ไมครบหัวขอท่ีกําหนด 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (8) 

 

 

 

/1.2.5 สรุป อภิปราย... 
  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

          1.2.2 แนวคิด ทฤษฎี และ  

                 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

                 (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) 

แนวคิด ทฤษฎี ที่นําเสนอเกี่ยวของกับสิง่ประดิษฐ 

ครอบคลุมเน้ือหา มีรายละเอียดสําคัญ และมงีานวิจัย 

ที่เกีย่วของสนับสนุนโดยมีแหลงอางอิงที่เช่ือถือได  

ดี = (0.5) 

แนวคิด ทฤษฎี ที่นําเสนอเกี่ยวของกับสิง่ประดิษฐ 

ครอบคลุมเน้ือหา มีรายละเอียดสําคัญ มงีานวิจยั

สนับสนุนแตไมสอดคลอง มีแหลงอางองิทีเ่ช่ือถือได 

พอใช = (0)  

แนวคิด ทฤษฎี ที่นําเสนอเกี่ยวของกับสิง่ประดิษฐ 

ครอบคลุมเน้ือหา มีรายละเอียดสําคัญ มีแหลงอางองิ 

ที่เช่ือถือได แตไมมงีานวิจัยสนับสนุน 

ปรับปรุง = (0) 
แนวคิด ทฤษฎี ที่นําเสนอไมเกีย่วของกบัสิง่ประดิษฐ

แตมีแหลงอางอิงที่เช่ือถือได และไมมงีานวิจัยสนับสนุน 

          1.2.3 วิธีดําเนินการวิจัย 

        (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 

ดําเนินการวิจัยครบ 4 ประการ   

1)  ตรงตามวัตถุประสงค  

2)  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไทยถูกตอง 

3)  ใชอุปกรณเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ ถูกตอง  

4)  วิธีการเก็บขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห 

     ขอมูลถูกตอง 

ดี = (1.5) ดําเนินการวิจัยเพียง 3 ประการ   

พอใช = (1)  ดําเนินการวิจัยเพียง 2 ประการ   

ปรับปรุง = (0.5) ดําเนินการวิจัยเพียง 1 ประการ   

          1.2.4 ผลการวิจัย   

                      (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2)  

 ผลการวิจัยที่นําเสนอมีความถูกตองเหมาะสม 

 ครบ 3 ประการ   

 1) นําเสนอครบถวนตามวัตถุประสงค   

 2) ผลการวิจัยถูกตองและครบถวนตามระเบียบวิธีวิจัย   

3) รูปแบบการนําเสนอเหมาะสมกับลักษณะขอมูล 

ดี = (1.5)  
 ผลการวิจัยที่นําเสนอมีความถูกตองเหมาะสม 

เพียง 2 ประการ 

พอใช = (1)  
 ผลการวิจัยที่นําเสนอมีความถูกตองเหมาะสม 

เพียง 1 ประการ   

ปรับปรุง = (0.5) ผลการวิจัยที่นําเสนอสวนใหญไมถูกตอง ไมเหมาะสม 
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/2. ขอกําหนด... 

  

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

          1.2.5 สรุป อภิปรายผล 

                และขอเสนอแนะ 

                (2 คะแนน) 
ด ีมาก = (2)  

สรุปผลครบ 3 ประการ   

1) สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ตรงประเด็น  

2) อภิปรายผลอยางมีเหตุผลโดยมีแนวคิดทฤษฎี 

    และงานวิจัยที่เกี่ยวของสนับสนุน 

3) มีขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน  

    หรือการพัฒนาตอยอด 

ดี = (1.5)  สรปุผลเพยีง 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช = (1)  สรปุผลเพยีง 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (0.5) สรปุผลไมสอดคลองทั้ง 3 ประการ  

     1.3 อัปโหลดไฟล PDF       

     ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2,  

     แบบ ว-สอศ-3 และ  

     ภาคผนวก เขาในระบบ        

     Thaiinvention.net 

     (2 คะแนน) 

ดีมาก = (2) 
ไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 

และภาคผนวก ที่อัปโหลดครบถวน และมีขอมูลถูกตอง 

ปรับปรุง = (0) 

ไฟล PDF ประกอบดวย แบบ ว-สอศ-2, แบบ ว-สอศ-3 

และภาคผนวก ทีอ่ัปโหลดมีขอมลูไมถูกตอง อปัโหลด

ไฟลไมครบถวน หรือไมไดอัปโหลดไฟล 

     1.4 คูมือการบริโภค/  

           ความชัดเจนถูกตองของ 

           ขอมูล/รายละเอียด   

           (2 คะแนน) 

 

           1.4.1 คูมือการบริโภค            

                   ภาษาไทย 

                   (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) 

แสดงรายละเอียดครบทุกรายการ 

1) ช่ือผลิตภัณฑ รายละเอียดของสวนผสม 

2) วิธีการเตรียมเพื่อบริโภค 3) วิธีการเก็บรักษา  

4) วัน เดือน ป ที่ผลิต หรือ หมดอายุ  

5) ราคา 6) ที่อยูของผูผลิตที่สามารถติดตอได 

ดี = (0.5) แสดงรายละเอียดไมครบรายการ 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมีคูมือการบริโภคภาษาไทย 

           1.4.2 คูมือการบริโภค 

                   ภาษาอังกฤษ 

                   (1 คะแนน) ด ีมาก = (1) 

แสดงรายละเอียดครบทุกรายการ 

1) ช่ือผลิตภัณฑ รายละเอียดของสวนผสม 

2) วิธีการเตรียมเพื่อบริโภค 3) วิธีการเก็บรักษา  

4) วัน เดือน ป ที่ผลิต หรือ หมดอายุ  

5) ราคา 6) ที่อยูของผูผลิตที่สามารถติดตอได 

ดี = (0.5) แสดงรายละเอียดไมครบรายการ 

ปรับปรุง = (0) ไมมคูีมือการบริโภคภาษอังกฤษ 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (10) 

 

 

/2.4 ข้ันตอนการ... 

  

2. ขอกําหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (รวม 40 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

     2.1 ประดิษฐหรือพัฒนาข้ึนใหม 

          (5 คะแนน) ด ีมาก = (5)  

ผลิตภัณฑอาหารไทยทีม่าจากการประยุกตใช 

ความรูและพฒันาทั้ง 1) สวนผสม 2) วิธีการ และ 

3) รูปแบบของผลิตภัณฑ 

ดี = (4)  
เปนผลิตภัณฑอาหารไทยที่ไดจากการคิดคน 

และพัฒนา 2 ใน 3 ประการ 

พอใช = (3)  
เปนผลิตภัณฑอาหารไทยที่ไดจากการคิดคน 

และพัฒนา 1 ใน 3 ประการ 

ปรับปรุง = (2) 
เปนผลิตภัณฑอาหารไทยใหมที่ไมมีการคิดคน 

หรือพัฒนาข้ึนใหม 

     2.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค  

          (5 คะแนน) 
ด ีมาก = (5)  

ผลติภัณฑอาหารไทยแปลกใหม มีประโยชน 

ตอการสงเสรมิสขุภาพหรอืปองกันโรค มเีอกลักษณ

เฉพาะตัวสอดคลองกบัครัวไทยสูครัวโลก ทั้งวิธีการ

ผลติและผลิตภัณฑอาหารไทย 

ดี = (4)  
ผลิตภัณฑอาหารไทยแปลกใหม ดานวิธีการผลิต 

หรือผลิตภัณฑอาหารไทยอยางใดอยางหน่ึง 

พอใช = (3)  
ประยุกตใชความรูในการประดิษฐผลิตภัณฑ 

อาหารไทยไดแตกตางจากเดิมเล็กนอย  

ปรับปรุง = (2) วิธีการผลิตและผลิตภัณฑอาหารไทยไมแปลกใหม 

     2.3 การเลือกใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

          (5 คะแนน) ดีมาก = (5)  

เลือกใชวัตถุดิบทองถ่ินในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

อาหารไทยได 1) เหมาะสม  2) ประหยัด   

และ 3) ปลอดภัย  ครบท้ัง 3 ดาน 

ดี = (4)  

เลอืกใชวัตถุดิบทองถ่ินในการพฒันาผลิตภัณฑ 

อาหารไทยได 1) เหมาะสม 2) ประหยัด และ 

3) ปลอดภัย เพียง 2 ดาน 

พอใช = (3)  

เลอืกใชวัตถุดิบทองถ่ินในการพฒันาผลิตภัณฑ 

อาหารไทยได  1) เหมาะสม 2) ประหยัด และ 

3) ปลอดภัย เพียง 1 ดาน 

ปรับปรุง = (2)  
เลือกใชวัตถุดิบทองถ่ินในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

อาหารไทยไมเหมาะสม ไมประหยัด ไมปลอดภัย 



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
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จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

     2.4 ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ 

          (5 คะแนน) 

ดีมาก = (5)  

ข้ันตอนการพัฒนาครบ 3 ประการ คือ 

1) ถูกตองตามหลักวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารไทย   

2) สอดคลอง ครบถวน ตามวัตถุประสงค  

3) วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมลู

ครบถวนตามวัตถุประสงค   

ดี = (4) ข้ันตอนการพัฒนามี 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช = (3)  ข้ันตอนการพัฒนามี 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (2)  ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑไมครบถวนสมบูรณ  

     2.5 ความนาสนใจของ       

          ผลิตภัณฑ  

          (5 คะแนน) 
ดีมาก = (5)  

 มคุีณลักษณะ 3 ประการ คือ 

 1)  ดึงดูดความสนใจ 

 2)  มีคุณสมบัติเปนที่ยอมรับของผูบริโภคในดาน   

     ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส  

 3)  มีประโยชนทางโภชนาการตรงตอกลุมลูกคา    

     เปาหมายทางการตลาด  

ดี = (4)  มคุีณลักษณะ 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช = (3)  มีคุณลักษณะ 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (2)  เปนผลิตภัณฑที่ดึงดูดความสนใจแตขาดคุณสมบัติอ่ืน 

     2.6 ความปลอดภัยของ 

           ผลิตภัณฑ 

           (5 คะแนน) 
ดมีาก = (5)  

มีเครื่องหมาย อย. (เลขสารบบอาหาร) หรือ 

มีผลวิเคราะหครบตามเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑ

หรือผลิตภัณฑที่เทียบเคียงครบทุกรายการ มีเอกสาร

รับรองผลการตรวจวิเคราะหที่ประทับตราของ

หนวยงาน มีเอกสารมาตรฐานของผลิตภัณฑหรือ

ผลิตภัณฑที่เทียบเคียง 

ดี = (4)  

มีผลวิเคราะหตามเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑหรือ

ผลิตภัณฑที่เทียบเคียงไมครบทุกรายการ/มีเอกสาร

รับรองผลการตรวจวิเคราะหที่ประทับตราของ

หนวยงาน/ไมมีแสดงเอกสารมาตรฐานของผลติภัณฑ

หรือผลิตภัณฑที่เทียบเคียง  

 

 

 

/จุดใหคะแนน… 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
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จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

 

พอใช = (3)  

 มีผลวิเคราะหตามเกณฑมาตรฐานของผลติภัณฑ 

 หรือผลิตภัณฑท่ีเทียบเคียงไมครบทุกรายการมีเอกสาร

รับรองผลการตรวจวิเคราะหท่ีประทับตรา 

 ของหนวยงาน/แตรายการไมครบถวน ไมแสดงเอกสาร

มาตรฐานตามผลติภณัฑหรือผลติภัณฑเทียบเคยีง 

ปรับปรุง = (0) 
 ไมมีผลการวิเคราะหและไมมีเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑ

หรือผลิตภัณฑเทียบเคียง 

     2.7 การใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

          และเทคโนโลยีการผลิต 

          (5 คะแนน) 
ดีมาก = (5)  

 มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 

 1) องคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น 

 2) ผูเชี่ยวชาญในชุมชน ทองถิ่น 

 3) เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม 

ดี = (4)  มีคุณลักษณะ 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช = (3)  มีคุณลักษณะ 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (2) ไมมีคุณลักษณะท้ัง 3 ประการ 

     2.8 ความรวมมือกับชุมชน   

          ทองถ่ิน 

           (5 คะแนน) ดีมาก = (5)  

ชุมชน ทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารไทย 3 ประการ คือ  

 1) รวมคิดหรือใหคําแนะนํา 

 2) รวมทําหรือสนับสนุน 

3) รวมสงเสริมการตลาด 

ดี = (4)   มีคุณลักษณะ 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช = (3)   มีคุณลักษณะ 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (2)  ไมมีคุณลักษณะ ทั้ง 3 ประการ 

 3. บรรจุภัณฑ (รวม 20 คะแนน) 

     3.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ 

          (4 คะแนน) 

ด ีมาก = (4)  

 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 

ครบ 4 ประการ       

 1) ออกแบบตรงกับวัตถุประสงคในการใชงาน 

 2) มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ 

 3) สื่อใหรูถึงชนิดของผลิตภัณฑ 

 4) สะดวกตอการนําไปใช  

ดี = (3)  
 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 

 มีเพียง 3 ประการ จาก 4 ประการ    
 

 

/จุดใหคะแนน… 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
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จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

 
พอใช  = (2)  

 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 

มีเพียง 2 ประการ จาก 4 ประการ    

ปร ับปร ุง = (1)  
 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 

มีเพียง 1 ประการ จาก 4 ประการ    

     3.2 การเลือกใชวัสดุ  

          (4 คะแนน) 
ด ีมาก = (4)  

เลอืกใชวัสดุเหมาะสมกบัชนิดของผลติภัณฑ/ใชวัสดุ

ในทองถ่ินและประหยัด 

ดี = (3)  
เลอืกใชวัสดุเหมาะสมกบัชนิดของผลติภัณฑ/ใชวัสดุ

ในทองถ่ิน แตไมประหยัด 

พอใช  = (2)  
เลอืกใชวัสดุเหมาะสมกบัชนิดของผลติภัณฑ/ไมใช

วัสดุในทองถ่ินและไมประหยัด 

ปร ับปร ุง = (1)  
เลอืกใชวัสดุไมเหมาะสมกบัชนิดของผลิตภัณฑ/ไมใช

วัสดุในทองถ่ินและไมประหยัด 

     3.3 บรรจุภัณฑเหมาะสม 

           กับผลิตภัณฑ  (4 คะแนน) 
ด ีมาก = (4)  

บรรจุภัณฑมีลักษณะครบ 3 ประการ คือ 

1) มีรูปทรงสวยงาม    

2) มีความคงทน 

3) มีขนาด และนํ้าหนักที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

ด ี = (3)  บรรจุภัณฑมีลักษณะเพียง 2 ประการ จาก 3 ประการ  

พอใช = (2)  บรรจุภัณฑมลีักษณะเพียง 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปร ับปร ุง = (1)  
บรรจุภัณฑ มีรปูทรง ความคงทน ขนาด  

และนํ้าหนักไมเหมาะสมกบัผลิตภัณฑ 

     3.4 รายละเอียดขอมลูผลติภัณฑ    

           และบรรจุภัณฑ 

           (4 คะแนน ) ด ีมาก = (4)  

มีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑที่จําเปนแสดงไวที่

บรรจุภัณฑ ไดแก ช่ือผลิตภัณฑ ผูผลิต สถานที่ผลิต 

วัน เดือน ป ที่ผลิต และ/หรือ หมดอายุ นํ้าหนัก หรอื

ปริมาตร สวนประกอบ ที่สําคัญโดยประมาณ และ

ราคาขาย ครบถวน 

ดี = (3)  

มีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑที่จําเปนแสดงไวที่

บรรจุภัณฑ ไดแก ช่ือผลิตภัณฑ ผูผลิตสถานที่ผลิต 

วัน เดือน ป ที่ผลิต และ/หรือ หมดอายุ นํ้าหนัก 

หรือปริมาตร สวนประกอบ ที่สําคัญโดยประมาณและ

ราคาขาย ไมครบถวน และไมถูกตอง 1-3 รายการ 

 

 

/จุดใหคะแนน... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (14) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

 

พอใช = (2)  

มีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑทีจ่ําเปนแสดงไวที่ 

บรรจุภัณฑ ไดแก ช่ือผลิตภัณฑ ผูผลิตสถานที่ผลิต  

วัน เดือน ป ที่ผลิตและ/หรือ หมดอายุ นํ้าหนัก 

หรือปริมาตร สวนประกอบทีส่ําคัญโดยประมาณและ 

ราคาขาย ไมครบถวนและไมถูกตองมากกวา 3 รายการ 

ปรับปรุง = (1) 
ไมมีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑอาหารไทย 

ที่จําเปนแสดงไวที่บรรจุภัณฑ 

     3.5 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ 

           (4 คะแนน) 

ด ีมาก = (4)  

บรรจุภัณฑมีลักษณะครบ 4 ประการ 

1) มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 

2) ใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3) คุมครองปองกันตัวผลิตภัณฑไมใหแตกหกัเสียหาย 

4) ชวยปองการการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ 

ดี = (3)  บรรจุภัณฑมลีักษณะ 3 ประการ จาก 4 ประการ 

พอใช = (2)  บรรจุภัณฑมีลักษณะ 2 ประการ จาก 4 ประการ 

ปรับปรุง = (1) บรรจุภัณฑมีลักษณะ 1 ประการ จาก 4 ประการ 

4. การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ (รวม 15 คะแนน) 

     4.1 การนําเสนอผลงานและ 

           การสาธ ิตภาษาไทย  

           (2 คะแนน) 
ด ีมาก = (2) 

มีความพรอมครบ 3 ประการ คือ 

1) มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 

2) ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย 

    สาธิต ทดลอง โดยใชของจรงิหรือสื่อประกอบ 

3) มีเอกสารในการเผยแพรผลงานภาษาไทยอยาง  

    ครบถวน และเหมาะสม  

ดี = (1.5) มีความพรอมครบ 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช  = (1)  มีความพรอมครบ 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (0.5)  ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 

     4.2 บุคลิกภาพของผูนําเสนอ 

           ผลงานภาษาไทย  

           (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท ของผูนํา

เสนอ เหมาะสมท้ัง 3 ดาน 

ด ี = (0.5) 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท ของผูนํา

เสนอ ไมเหมาะสมดานใดดานหน่ึง 

ปรับปรุง = (0)  
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท ของผูนํา

เสนอไมเหมาะสม 

 

/4.3 ความชัดเจน... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (15) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

     4.3 ความชัดเจนในการ      
          นําเสนอผลงานภาษาไทย 

           (2 คะแนน) 
ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง  

ถูกตองทั้ง 4 ดาน คือ   

1) แนวความคิดการประดิษฐ   

2) ประโยชนใชสอย   

3) กระบวนการผลิต  

4) วิธีการบริโภค 

ดี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ถูกตอง 3 ดาน จาก 4 ดาน 

พอใช  = (1)  

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ถูกตอง 2 ดาน จาก 4 ดาน 

ปรับปรุง = (0.5)  

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน

สิ่งประดษิฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ถูกตอง 1 ดาน จาก 4 ดาน 

     4.4 การนําเสนอผลงานและ 

           การสาธ ิตภาษาอังกฤษ 

           (2 คะแนน) ด ีมาก = (2) 

มีความพรอมครบ 3 ประการ คือ 

1) มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 

2) ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบาย สาธิต    

   ทดลอง โดยใชของจริง หรือ สื่อประกอบ 

3) มีเอกสารในการเผยแพรผลงานภาษาอังกฤษอยาง

ครบถวนและเหมาะสม  

ดี = (1.5) มีความพรอม 2 ประการ จาก 3 ประการ 

พอใช  = (1)  มีความพรอม 1 ประการ จาก 3 ประการ 

ปรับปรุง = (0.5)  ไมมีความพรอมในการนําเสนอผลงาน 

     4.5 บุคลิกภาพของผูนําเสนอ                       

           ผลงานภาษาองักฤษ   

           (1 คะแนน) 

ด ีมาก = (1) 
การแตงกาย การใชคาํพูด กิริยามารยาท 

ของผูนําเสนอ เหมาะสมทั้ง 3 ดาน 

ด ี = (0.5) 
การแตงกาย การใชคาํพูด กิริยามารยาท  

ของผูนําเสนอ ไมเหมาะสมดานใดดานหน่ึง 

ปรับปรุง = (0)  
การแตงกาย การใชคาํพูด กิริยามารยาท  

ของผูนําเสนอไมเหมาะสม 

 

 

/4.6 ความชัดเจน... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (16) 

 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

     4.6 ความชัดเจนในการนําเสนอ 

           ผลงานภาษาอังกฤษ    

           (2 คะแนน) 

ด ีมาก = (2) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ถูกตองทั้ง 4 ดาน คือ    

1) แนวความคิดการประดิษฐ  

2) ประโยชนใชสอย   

3) กระบวนการผลิต  

4)  วิธีการบริโภค 

ดี = (1.5) 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ถูกตอง 3 ดาน จาก 4 ดาน  

พอใช  = (1)  

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯเพือ่ใหเกิดความเขาใจและเห็นจรงิ 

ถูกตอง 2 ดาน จาก 4 ดาน 

ปรับปรุง = (0.5)  

อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นจริง 

ถูกตอง 1 ดาน จาก 4 ดาน 

     4.7 ความสามารถในการใชสื่อ 

           และเทคโนโลยี 

           (5 คะแนน) 

ด ีมาก = (5)  

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ 

ครอบคลุมเน้ือหา ครบถวนสมบูรณ ตามเวลาที่กําหนด 

ดี = (4)  

สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ 

ไมครบถวนสมบรูณ 

พอใช = (3)  
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ไดอยางหลากหลาย 

ปรับปรุง = (2) 
สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ 

 

 

 

 

 

/5. การใชประโยชน... 

  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (17) 

 

5. การใชประโยชนเชิงพาณิชย  (รวม 10 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

     5.1 ตนทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ     

           (2 คะแนน) ด ีมาก = (2)  

แสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ 

พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต ครบถวน

ถูกตองทุกรายการ 

ดี = (1.5)  

แสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ  

พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต  

ไมครบถวน แตถูกตองทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอใช = (1)  

แสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ 

พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต ไมครบถวน 

และไมถูกตองอยางนอย 1 รายการ 

ปรับปรุง = (0) 
ไมแสดงรายการตนทุนการผลิต จํานวนผลิตภัณฑ  

พรอมบรรจุภัณฑตอระยะเวลาการผลิต  

     5.2 ราคาขายผลิตภัณฑ 

           พรอมบรรจุภัณฑ  

           (2 คะแนน) 

 

ด ีมาก = (2)  
คํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกบัตนทุนถูกตอง

และกําหนดราคาขายเหมาะสมกบักลุมเปาหมาย 

ดี = (1.5)  
คํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกบัตนทุนถูกตอง

แตกําหนดราคาขายไมเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

พอใช = (1)  คํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุนไมถูกตอง 

ปรับปรุง = (0) ไมคํานวณราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุน 

     5.3 ประมาณการรายรับรายจาย 

           จากการขาย (2 คะแนน ) ด ีมาก = (2)  

แสดงแผนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 

พรอมทั้งประมาณการรายรบัรายจาย ครบถวน

และถูกตองทุกรายการ 

ดี = (1.5)  

แสดงแผนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 

พรอมทั้งประมาณการรายรบัรายจายได 

ไมครบถวน แตถูกตองทุกรายการ 

พอใช = (1)  

แสดงแผนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 

พรอมทั้งประมาณการรายรบัรายจายได 

ไมครบถวนและไมถูกตองอยางนอย 1 รายการ 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมแีผนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 

รวมทั้งไมมปีระมาณการรายรับรายจาย 

 

 

 

/5.4 กลุมลกูคา... 
  



ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนนฯ ประจําปการศึกษา 2564 
 ประเภทที่ 3 ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย (18) 

จุดใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

     5.4 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 และการสงเสริมการตลาด 

 (2 คะแนน ) 

ด ีมาก = (2) 

กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายถูกตอง มีแผนสงเสริม

การตลาดที่เหมาะสมกบัผลิตภัณฑและกลุมลกูคา

เปาหมาย 

ดี = (1.5) 

กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายถูกตอง มีแผนสงเสริม

การตลาดไมเหมาะสมกับผลิตภัณฑและกลุมลกูคา

เปาหมาย 

พอใช = (1) 
กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายไมถูกตองและแผนสงเสริม

การตลาดไมเหมาะสม 

ปรับปรุง = (0) ไมมีกลุมลกูคาเปาหมาย และไมมีแผนสงเสริมการตลาด 

     5.5 หลักฐานการจําหนาย 

   ผลิตภัณฑหรือตอยอด 

     พัฒนาอาชีพชุมชน  

  ทองถ่ินอยางย่ังยืน 

  (2 คะแนน ) 

ดีมาก = (2) 

เปนผลิตภัณฑอาหารไทยทีส่ามารถตอยอดพฒันาอาชีพ 

สงเสริมการสรางงาน สรางรายไดใหกบัชุมชน ทองถ่ิน 

อยางย่ังยืนในระดับสูง 

ดี = (1.5) 

เปนผลิตภัณฑอาหารไทยทีส่ามารถตอยอดพฒันาอาชีพ 

สนับสนุนการสรางงาน สรางรายไดใหกบัชุมชน

ทองถ่ิน อยางย่ังยืนในระดับปานกลาง 

พอใช = (1) 

เปนผลิตภัณฑอาหารไทยทีส่ามารถตอยอดพฒันาอาชีพ 

สนับสนุนการสรางงาน สรางรายไดใหกบัชุมชน 

ทองถ่ิน อยางย่ังยืนในระดับนอย 

ปรับปรุง = (0) 
ไมมหีลักฐานการจําหนายผลิตภัณฑหรือตอยอด

พัฒนาอาชีพชุมชนทองถ่ินอยางย่ังยืน 

หมายเหตุ  กรณีคะแนนรวมของผลงานเทากัน ใหพิจารณาจากจุดใหคะแนนขอ 2. ขอกําหนด/คุณสมบัติ 

ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ วามีคะแนนตางกันหรือไม  โดยพิจารณาตามลําดับจุดที่ใหคะแนนมากไปหานอย 

10. แนวทางการปฏิบัติ ใหเปนไปตามขอปฏิบัติในการประเมินสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม สุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 

(นายสายันต  แสงสรุิยันต) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ประธานคณะกรรมการขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานฯ 

ประจําปการศึกษา 2564 

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหารไทย 
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