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ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ”
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
………………………………………………………………………………..

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร
1. คำจำกัดควำม
อำหำร หมายถึง สิ่งที่รับประทานแล้วเป็นประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อร่างกาย
ผลิตภัณ ฑ์อ ำหำร หมายถึง อาหารสาเร็จ รูป หรือ กึ่ง สาเร็จ รูป พร้อมบรรจุภัณ ฑ์ ที่คิด ค้น ขึ้น ใหม่
หรือพัฒ นาให้ดีขึ้น จากเดิมสาหรับ มนุษ ย์ใช้บ ริโภค ซึ่ง ได้จ ากกระบวนการแปรรูป ผลผลิต ทางการเกษตร
และประมง สามารถแสดงขั้น ตอนการคิดค้นแปรรูป ส่วนประกอบ คุณ ค่าทางโภชนาการ วิธีก ารบริโภค
และข้อมูลอื่น ๆ ตามประเภท ผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างชัดเจนมีความปลอดภัย ตรงตามกลุ่ม ผู้บริโภคและ
สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้
ผลิต ภัณ ฑ์อ ำหำรส ำเร็จ รูป หมายถึง ผลงานสิ ่ง ประดิษ ฐ์ป ระเภทผลิต ภัณ ฑ์อ าหารพร้อ ม
บรรจุภัณฑ์ที่ทาขึ้นเรียบร้อยพร้อมรับประทาน
ผลิต ภัณ ฑ์อ ำหำรกึ ่ง ส ำเร็จ รูป หมายถึง ผลงานสิ ่ง ประดิษ ฐ์ป ระเภทผลิต ภัณ ฑ์อ าหารพร้อ ม
บรรจุภัณ ฑ์ที่ทาขึ้น เรีย บร้อยแต่ไม่พร้อมใช้รับประทานต้องนาไปปรุง หรือ ผ่านกรรมวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง
จึงจะรับประทานได้
2. เจตนำรมณ์
เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร พร้ อ มบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ในสถานศึก ษาสั งกั ดส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาที่ ไ ด้ จากกระบวนการจั ดการเรีย นการสอน
ซึ่งสามารถนาไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์และ/หรืออุตสาหกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ
3.2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ และทั ก ษะ
ในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
3.3 เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
3.4 เพื่อนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนากระบวนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารสูเ่ ชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
3.5 เพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์สถานศึกษาสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
ทางการเกษตรและประมง
3.6 เพื่อสนับสนุนการนาผลงานเข้ารับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
4. ข้อกำหนดทั่วไป
4.1 เป็น ผลงานสิ ่ง ประดิษ ฐ์ด ้า นผลิต ภัณ ฑ์อ าหารที ่ค ิด ค้น ขึ ้น ใหม่ห รือ พัฒ นาให้ด ีขึ ้น จากเดิม
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประดิษฐ์ มีความปลอดภัยตรงตามกลุ่ม
ผู้บริโภค สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และหรืออุตสาหกรรม และต้องไม่เคยผ่ำนกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับชำติ มำก่อน หรือนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์เดิมที่เคยได้รับรำงวัลมำส่งเข้ำประกวดใหม่
โดยเปลี่ยนประเภท
/4.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ...
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4.2 เป็ น ผลงานสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ มี ก ระบวนการผลิ ต ตามรูป แบบการวิจั ย ด้ า น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
4.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 4 ต้องไม่ซ้ากับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ประเภทอื่น ๆ จากสถานศึกษาเดียวกัน เช่น รูปร่าง สูตรอาหาร คุณลักษณะและกระบวนการผลิต ฯลฯ
4.4 มีเอกสารประกอบการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ จานวน 2 เล่ม โดยรูปเล่มเอกสารต้อง
ประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ อยู่ในเล่มเดียวกัน และจัดเรียงตามลาดับดังนี้
4.4.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2)
4.4.2 รายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3)
4.4.3 ภาคผนวก ประกอบด้วย
1) ใบรั บ รองผลการตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพอาหารจากหน่ ว ยงานที่ เชื่ อ ถื อ ได้ และ
เกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรายการ
2) แผนการตลาด ประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ ราคาขายผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ประมาณการรายรับ รายจ่ า ยจากการขาย กลุ่ ม ลู ก ค้ าเป้ าหมายและการส่ ง เสริ ม การตลาด
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 ข้อ 5 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3) แบบคุ ณ ลั ก ษณะผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ ที่ เ ข้ า ร่ ว มการประกวดให้ เป็ น ไปตามแบบที่
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กาหนด จานวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จานวน 1 แผ่น และแยกส่ง
ตอนลงทะเบียน จานวน 1 แผ่น)
4) คู่มือการบริโภคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5) หลักฐานการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บันทึกรายรับรายจ่าย หลักฐานการสั่งซื้อ
หลักฐานการจาหน่าย และสถานที่จาหน่าย
6) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
4.4.4 CD หรื อ DVD บั น ทึ กข้ อมู ลเนื้ อหาทั้ ง หมดเรี ย งล าดั บ ตามที่ ก าหนดในข้ อ 6.1-6.3 ลงใน
CD หรื อ DVD โดยบั น ทึ กเป็ น ไฟล์ Word และ PDF จ านวน 3 แผ่ น พร้ อ มระบุ รายละเอี ย ด ชื่ อผลงาน
ชื่อสถานศึกษา บนแผ่น CD หรือ DVD บรรจุในซอง ติดไว้ปกหลังเอกสารนาเสนอเล่มละ 1 แผ่น ที่เหลืออีก
1 แผ่น ให้ นาส่ งพร้อมแบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามข้อ 4.5 ตอนลงทะเบี ยน สาหรับเอกสาร
ต้นฉบับทุกรายการที่มีในรูปเล่มรายงานจะต้องมีในไฟล์เอกสารด้วย (เอกสารต้นฉบับใดที่ไม่ได้จัดพิมพ์ให้สแกน
เป็นไฟล์ภาพ .jpg หรือ .PDF แทรกในไฟล์เอกสาร และบันทึกลงในแผ่น CD หรือ DVD)
หมำยเหตุ: กรณีเอกสารไม่อยู่ภายในเล่มเดียวกัน คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำตรวจให้คะแนน
4.5 แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้าร่วมการประกวดให้เป็นไปตามแบบที่สานักวิจัย
และพั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษาก าหนด จ านวน 3 แผ่ น (อยู่ ในเล่ ม ๆ ละ จ านวน 1 แผ่ น และแยกส่ ง ตอน
ลงทะเบียน จานวน 1 แผ่น)
4.6 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษาระบบทวิภาคี
ระบบทวิศึกษา หรือระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ที่มีการเรียนการสอนในรายวิช าโครงงาน
ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวนไม่เกิน 10 คน และ
ที่ปรึกษาจานวนไม่เกิน 5 คน
5. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่ง เข้าประกวดจะต้อ งมีคุณ สมบัติครบถ้วนตามข้อ กาหนดทั่ว ไปของ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 4 ทุกประการ จึงจะเข้าร่วมการประกวดได้
/5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ...
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5.2 ผลงานสิ ่ง ประดิษ ฐ์ฯ ที่ ส่ งเข้ าประกวดจะต้ องลงทะเบี ย นและติ ดตั้ ง ผลงานตามวัน และเวลา
ที่กาหนดหากไม่ลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาที่กาหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแต่อนุญาต
ให้จัดแสดงผลงานได้
5.3 การเปลี่ ย นแปลงชื่ อ หรื อ ประเภทผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ ในการส่ ง เข้ า ประกวดสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เท่านั้น และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน
ส่วนการประกวดในระดับภาคและระดับชาติไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.4 ผลงานสิ่งประดิษ ฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบ
หรือ ส่งประกวดมากกว่า 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวด
5.5 ผลงานสิ่ง ประดิษ ฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังว่ามี
การลอกเลียนแบบผลงาน หรือส่งประกวดมากกว่า 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลาดับรางวัล
ถัดไปขึ้นมาแทน
5.6 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาดแล้วนามาปรับปรุง หรือ ดัดแปลงเพียงเล็กน้อย
เพื่อส่งเข้าประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
5.7 กรณีที่เป็นการนาสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่ายมาพัฒนาต่อยอด ต้องสามารถแสดงให้เห็น
ว่าได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรโดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตร
หรือ สิทธิบัตรของผู้อื่น
5.8 กรณีเกิดปัญหาในการดาเนินงานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเป็นผู้ชี้ขาด
5.9 กรณีคะแนนรวมผลการตัดสินของผลงานเท่ากัน จะพิจารณาจากความแตกต่างของคะแนนที่ได้
เรียงลาดับจากจุดให้คะแนนที่มีค่ามากไปหาน้อย
6. เอกสำรประกอบกำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย
ให้จัดส่งเอกสารประกอบการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัยในวันลงทะเบียน
ตามกาหนดเวลาที่คณะกรรมการกาหนด จำนวน 2 เล่ม ภายในเล่มประกอบด้วย
6.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ.-2)
6.2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ.-3) บทที่ 1-5 ไม่เกินจานวน 20 หน้า โดยไม่รวมปก
บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บรรณานุกรม และภาคผนวกของงานวิจัย (หำกเกินจำนวน 20 หน้ำ
คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำให้คะแนนรำยงำนกำรวิจัย)
6.3 ภาคผนวก ประกอบด้วย
1) ใบรั บ รองผลการตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพอาหารจากหน่ ว ยงานที่ เชื่ อ ถื อ ได้ และ
เกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรายการ
2) แผนการตลาด ประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ ราคาขายผลิตภัณฑ์พร้อม
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ประมาณการรายรั บ รายจ่ า ยจากการขาย กลุ่ ม ลู ก ค้ าเป้ าหมายและการส่ ง เสริ ม การตลาด
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 ข้อ 5 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3) แบบคุ ณ ลั ก ษณะผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ ที่ เ ข้ า ร่ ว มการประกวดให้ เป็ น ไปตามแบบที่
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กาหนด จานวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จานวน 1 แผ่น และแยกส่ง
ตอนลงทะเบียน จานวน 1 แผ่น)
4) คู่มือการบริโภคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
/5. หลักฐานการจาหน่าย ...

ข้อกำหนด กติกำ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรให้คะแนน ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร 4

5) หลักฐานการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บันทึกรายรับรายจ่าย หลักฐานการสั่งซื้อ
หลักฐานการจาหน่าย และสถานที่จาหน่าย
6) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารขอจดอนุสิทธิบัตร หรือเอกสารการขอเลขสารบบอาหาร
(อ.ย.)
6.4 CD หรื อ DVD บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เนื้ อ หาทั้ ง หมดเรี ย งล าดั บ ตามที่ ก าหนดในข้ อ 6.1-6.3 ลงใน
CD หรือ DVD โดยบั น ทึ กเป็ นไฟล์ Word และ PDF จ านวน 3 แผ่ น พร้ อ มระบุ ร ายละเอี ย ด ชื่ อ ผลงาน
ชื่อสถานศึกษา บนแผ่น CD หรือ DVD บรรจุในซอง ติดไว้ปกหลังเอกสารนาเสนอเล่มละ 1 แผ่น ที่เหลืออีก
1 แผ่น ให้ น าส่ งพร้ อมแบบคุ ณ ลั กษณะผลงานสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ฯ ตอนลงทะเบี ยน ส าหรับ เอกสำรต้ นฉบั บ ทุ ก
รำยกำรที่มีในรูปเล่มรำยงำนจะต้องมีในไฟล์เอกสำรด้วย (เอกสารต้นฉบับใดที่ไม่ได้จัดพิมพ์ให้สแกนเป็นไฟล์
ภาพ .jpg หรือ .PDF แทรกในไฟล์เอกสาร และบันทึกลงในแผ่น CD หรือ DVD)
7. กำรพิมพ์แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรำยงำนกำรวิจัย
7.1 รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK
7.2 ขนาดตัวอักษร แบบปกติ ขนาด 16 point และหัวข้อ ขนาด 18 point

/8. หลักเกณฑ์...
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8. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่ง ประดิษฐ์ฯ

ระดับคะแนน
ดีมำก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

1. เอกสำรประกอบกำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือกำรบริโภค (รวม 15 คะแนน)
1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ.-2) (2 คะแนน)
ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด
2 1.5 1
0
1.2 รายงานการวิจัย ตามแบบ ว-สอศ.-3 (10 คะแนน)
1.2.1 การเขียนบทนา (2 คะแนน)
2 1.5 1
0.5
1.2.2 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 คะแนน)
2 1.5 1
0.5
1.2.3 วิธีดาเนินการวิจัย (2 คะแนน)
2 1.5 1
0.5
1.2.4 ผลการวิจัย (2 คะแนน)
2 1.5 1
0.5
1.2.5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (2 คะแนน)
2 1.5 1
0.5
1.3 CD/DVD บันทึกข้อมูลตามข้อกาหนดในข้อ 4.6 (1 คะแนน)
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
1 0.5 0
0
1.4 คู่มือการบริโภค (2 คะแนน)
1.4.1 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคู่มือการบริโภคภาษาไทย
1 0.5 0
0
1.4.2 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคู่มือการบริโภคภาษาอังกฤษ
1 0.5 0
0
2. ข้อกำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 40 คะแนน)
2.1 ประดิษฐ์ หรือ พัฒนาขึ้นใหม่ (8 คะแนน)
8
6
4
2
2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (8 คะแนน)
8
6
4
2
2.3 การเลือกใช้วัสดุ (7 คะแนน)
7
5
3
1
2.4 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (7 คะแนน)
7
5
3
1
2.5 ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน)
5
4
3
2
2.6 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน)
5
3
1
0
3. บรรจุภัณฑ์ (รวม 20 คะแนน )
3.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (5 คะแนน)
5
4
3
2
3.2 การเลือกใช้วัสดุ (4 คะแนน )
4
3
2
1
3.3 บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ (3 คะแนน)
3
2
1
0
3.4 รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ (4 คะแนน)
4
3
2
1
3.5 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ (4 คะแนน)
4
3
2
1
4. กำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน)
4.1 การนาเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย (2 คะแนน)
2 1.5 1
0.5
4.2 บุคลิกภาพของผู้นาเสนอผลงานภาษาไทย (1 คะแนน)
1 0.5 0
0
4.3 ความชัดเจนในการนาเสนอผลงานภาษาไทย (2 คะแนน)
2 1.5 1
0.5
4.4 การนาเสนอผลงานและการสาธิตภาคภาษาอังกฤษ (2 คะแนน)
2 1.5 1
0.5
4.5 บุคลิกภาพของผู้นาเสนองานภาคภาษาอังกฤษ (1 คะแนน)
1 0.5 0
0
4.6 ความชัดเจนในการนาเสนอผลงานภาษาอังกฤษ (2 คะแนน)
2 1.5 1
0.5
จุดให้คะแนน...
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ระดับคะแนน
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ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง

5. กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ (รวม 15 คะแนน)
5.1 ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์ (3 คะแนน)
5.2 ราคาขายของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์ (3 คะแนน)
5.3 ประมาณการรายรับรายจ่ายจากการขาย (3 คะแนน)
5.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการส่งเสริมการตลาด (3 คะแนน)
5.5 หลักฐานการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ (3 คะแนน)
รวม

3
3
3
3
3

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
100 คะแนน

0
0
0
0
0

9. ข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 4
1. เอกสำรประกอบกำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ และคูม่ ือกำรบริโภค ( รวม 15 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจำรณำ
1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
- ข้อมูลและรายละเอียดที่กาหนดไว้ในแบบเสนอ
ของคนรุ่นใหม่ตามแบบ ว-สอศ-2
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ
(2 คะแนน)
- มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งในด้านเนื้อหา
ดีมาก = (2)
ภาพประกอบ การพิมพ์ การจัดทาปก การจัดทา
รูปเล่ม มีความประณีตถูกต้องตามรูปแบบ ใช้
เป็นเอกสารอ้างอิงได้
- ข้อมูลและรายละเอียดที่กาหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ
- มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งในด้านเนื้อหา
ดี = (1.5)
ภาพประกอบ การพิมพ์ การจัดทาปก การจัดทา
รูปเล่ม ถูกต้องตามรูปแบบ ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
ได้ แต่ไม่มีความประณีต
- ข้อมูลและรายละเอียดที่กาหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 26 ข้อ ครบถ้วน
พอใช้ = (1) ทั้งในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ การพิมพ์
- การจัดทาปก การจัดทารูปเล่ม แต่ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้องตามรูปแบบและไม่ประณีต ไม่เหมาะสม
ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
ปรับปรุง = (0)- ไม่มีแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ
/จุดให้คะแนน…
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ข้อพิจำรณำ
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1.2 รายงานการวิจัยตามแบบ
ว-สอศ-3 (10 คะแนน)
1.2.1 การเขียนบทนา
(2 คะแนน)

1.2.2 แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(2 คะแนน)

1.2.3 วิธีดาเนินการวิจัย
(2 คะแนน)

- บทนาแสดงที่มาหรือปัญหา วัตถุประสงค์
- ขอบเขต ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
ดีมาก = (2)
อาหารได้ครบ สอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนด
ชัดเจน
- บทนาแสดงที่มาหรือปัญหา วัตถุประสงค์
- ขอบเขต ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
ดี = (1.5)
อาหารได้ครบ สอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนด
- แต่ไม่ชัดเจน
บทนาแสดงที่มาหรือปัญหา วัตถุประสงค์
พอใช้ = (1)
ขอบเขต ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
อาหารครบ แต่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนด
- บทนาแสดงที่มาหรือปัญหา วัตถุประสงค์
ปรับปรุง =(0.5) ขอบเขต ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
อาหารไม่ครบหัวข้อที่กาหนด
แนวคิด ทฤษฎี ที่นาเสนอเกี่ยวข้องกับ
สิ่งประดิษฐ์ ครอบคลุมเนื้อหา มีรายละเอียด
ดีมาก = (2)
สาคัญ และมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
โดยมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
แนวคิด ทฤษฎี ที่นาเสนอเกี่ยวข้องกับ
สิ่งประดิษฐ์ ครอบคลุมเนื้อหา มีรายละเอียด
ดี = (1.5)
สาคัญ มีงานวิจัยสนับสนุนแต่ไม่สอดคล้อง
มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
แนวคิด ทฤษฎี ที่นาเสนอเกี่ยวข้องกับ
สิ่งประดิษฐ์ ครอบคลุมเนื้อหา มีรายละเอียด
พอใช้ = (1)
สาคัญ มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ แต่ไม่มีงานวิจัย
สนับสนุน
แนวคิด ทฤษฎี ที่นาเสนอไม่เกี่ยวข้องกับ
ปรับปรุง = (0.5) สิ่งประดิษฐ์ แต่มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
และไม่มีงานวิจัยสนับสนุน
ดาเนินการวิจัยครบ 4 ประการ
1) ตรงตามวัตถุประสงค์
2) กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารถูกต้อง
ดีมาก = (2)
3) ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เทคนิค วิธีการ ถูกต้อง
4. วิธีการเก็บข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลถูกต้อง
ดี = (1.5)
ดาเนินการวิจัยเพียง 3 ประการ
ดาเนินการวิจัยเพียง 2 ประการ
พอใช้ = (1)
ปรับปรุง =0.5)
ดาเนินการวิจัยเพียง 1 ประการ
/จุดให้คะแนน...
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1.2.4 ผลการวิจัย
(2 คะแนน)
ดีมาก = (2)
ดี = (1.5)

ข้อพิจำรณำ
- ผลการวิจัยที่นาเสนอมีความถูกต้องเหมาะสม
ครบ 3 ประการ 1) นาเสนอครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ 2) ผลการวิจัยถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามระเบียบวิธีวิจัย 3) รูปแบบการ
นาเสนอเหมาะสมกับลักษณะข้อมูล
- ผลการวิจัยที่นาเสนอมีความถูกต้องเหมาะสม
เพียง 2 ประการ

พอใช้ = (1)

- ผลการวิจัยที่นาเสนอมีความถูกต้องเหมาะสม
เพียง 1 ประการ
ปรับปรุง = (0.5)- ผลการวิจัยที่นาเสนอส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง
- ไม่เหมาะสม
1.2.5 สรุป อภิปรายผล
สรุปผลครบ 3 ประการ
และข้อเสนอแนะ
1) สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ตรงประเด็น
(2 คะแนน)
2) อภิปรายผลอย่างมีเหตุผลโดยมีแนวคิดทฤษฎี
ดีมาก = (2)
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
3) มีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
หรือการพัฒนาต่อยอด
สรุปผลเพียง 2 ประการ จาก 3 ประการ
ดี = (1.5)
สรุปผลเพียง 1 ประการ จาก 3 ประการ
พอใช้ = (1)
ปรับปรุง = (0.5) สรุปผลไม่สอดคล้องทั้ง 3 ประการ
1.3 CD/DVD บันทึกข้อมูล
ดีมาก = (1)
ส่วนที่ 1,2,3 มีข้อมูลครบถ้วนทุกส่วน
ตามข้อกาหนดในข้อ 6 ส่วนที่ 4
ทั้งไฟล์ .DOC และไฟล์ PDF
ความครบถ้วนของข้อมูล
ดี = (0.5)
ส่วนที่ 1,2,3 ส่วนใดส่วนหนึ่งมีข้อมูล ไม่ครบถ้วน
(1 คะแนน)
แต่มีข้อมูลทั้งไฟล์ .DOC และไฟล์ PDF
พอใช้ = (0)
ส่วนที่ 1,2,3 มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
1.4 คู่มือการบริโภค/ ความชัดเจน
ถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด
(2 คะแนน)
1.4.1 คู่มือการบริโภคภาษาไทย

ดีมาก = (1)
ดี = (0.5)
ปรับปรุง = (0)

แสดงรายละเอียดครบทุกรายการ
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของส่วนผสม
2) วิธีการเตรียมเพื่อบริโภค 3) วิธีการเก็บรักษา
4) วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือ หมดอายุ 5) ราคา
6) ที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถติดต่อได้
แสดงรายละเอียดไม่ครบรายการ
ไม่มีคู่มือการบริโภคภาษาไทย
/จุดให้คะแนน…
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1.4.2 คู่มือการบริโภค
ภาษาอังกฤษ

ข้อพิจำรณำ
แสดงรายละเอียดครบทุกรายการ
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของส่วนผสม/
ดีมาก = (1)
2) วิธีการเตรียมเพื่อบริโภค 3) วิธีการเก็บรักษา
4) วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือ หมดอายุ 5) ราคา
6) ที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถติดต่อได้
แสดงรายละเอียดไม่ครบรายการ
ดี = (0.5)
ไม่มีคู่มือการบริโภคภาษอังกฤษ
ปรับปรุง = (0)
2. ข้อกำหนด/คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 40 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจำรณำ
2.1 ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่ได้จากการคิดค้น
(8 คะแนน)
ดีมาก = (8)
และพัฒนาทั้ง 1) ส่วนผสม 2) วิธีการ และ
3) รูปแบบของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่ได้จากการคิดค้น
ดี = (6)
และพัฒนา 2 ใน 3 ประการ
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่ได้จากการคิดค้น
พอใช้ = (4)
และพัฒนา 1 ใน 3 ประการ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการคิดค้นหรือพัฒนาขึ้นใหม่
ปรับปรุง = (2)
2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
(8 คะแนน)
ดีมาก = (8)
อาหารได้แปลกใหม่หรือแตกต่างจากเดิมทั้ง
วิธีการผลิต และผลิตภัณฑ์
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
ดี = (6)
อาหารได้แปลกใหม่หรือแตกต่างจากเดิมด้าน
วิธีการผลิต หรือผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
พอใช้ = (4)
อาหารได้แตกต่างจากเดิมเล็กน้อย
วิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์ไม่แปลกใหม่
ปรับปรุง =(2)
2.3 การเลือกใช้วัสดุ
ใช้วัสดุประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหารได้ 1) เหมาะสม
ดีมาก = (7)
(7 คะแนน)
2) ประหยัด และ 3) ปลอดภัย ครบทั้ง 3 ด้าน
ใช้วัสดุประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหารได้ 1) เหมาะสม
ดี = (5)
2) ประหยัด และ 3) ปลอดภัย เพียง 2 ด้าน
ใช้วัสดุประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหารได้ 1) เหมาะสม
พอใช้ = (3)
2) ประหยัด และ 3) ปลอดภัย เพียง 1 ด้าน
ปรับปรุง =(1)
ใช้วัสดุไม่เหมาะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย

/จุดให้คะแนน…
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2.4 ขั้นตอนการพัฒนา
(7 คะแนน)
ดีมาก = (7)

ดี = (5)
พอใช้ = (3)
ปรับปรุง = (1)
2.5 ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์
(5 คะแนน)

ดีมาก = (5)
ดี = (4) พอใช้ = (3) ปรับปรุง = (2)

2.6 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
(5 คะแนน)
ดีมาก = (5)

ดี = (3)

พอใช้ =(1)
ปรับปรุง = (0)

ข้อพิจำรณำ
ขั้นตอนการพัฒนาครบ 3 ประการ คือ
1) ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
2) สอดคล้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์
3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์
ขั้นตอนการพัฒนามี 2 ประการ จาก 3 ประการ
ขั้นตอนการพัฒนามี 1 ประการ จาก 3 ประการ
ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ
1) ดึงดูดความสนใจ
2) มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
3) มีประโยชน์ทางโภชนาการตรงต่อกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทางการตลาด
มีคุณลักษณะ 2 ประการจาก 3 ประการ
มีคุณลักษณะ 1 ประการจาก 3 ประการ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจแต่ขาดคุณสมบัติอื่น
ผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรายการ มีเอกสาร
รับรองผลการตรวจวิเคราะห์ที่ประทับตราของ
หน่วยงาน พร้อมแสดงเอกสารมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง
ผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรายการ มีเอกสาร
รับรองผลการตรวจวิเคราะห์ที่ประทับตราของ
หน่วยงานแต่ไม่แสดงเอกสารมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง
ผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงครบทุกรายการ มีเอกสาร
รับรองผลการตรวจวิเคราะห์ที่ประทับตราของ
หน่วยงาน แต่รายการไม่ครบถ้วน
ไม่มีเอกสารรับรองความปลอดภัย
/จุดให้คะแนน…
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3. บรรจุภัณฑ์ (รวม 20 คะแนน)
3.1 การออกแบบ
(5 คะแนน)

3.2 การเลือกใช้วัสดุ
(4 คะแนน)

3.3 บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ (3 คะแนน)

ข้อพิจำรณำ
-

เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ครบ 4 ประการ
1) ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ดีมาก = (5)
2) มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ
3) สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์
4) สะดวกต่อการนาไปใช้
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ดี = (4)
มีเพียง 3 ประการ จาก 4 ประการ
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
พอใช้ = (3)
มีเพียง 2 ประการ จาก 4 ประการ
- เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ปรับปรุง = (1)
มีเพียง 1 ประการ จาก 4 ประการ
เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์
ดีมาก = (4)
มีความปลอดภัย และประหยัด
เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์
ดี = (3)
มีความปลอดภัย แต่ไม่ประหยัด
เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์
พอใช้ = (2)
ไม่มีความปลอดภัย และไม่ประหยัด
ปรับปรุง = (1)
เลือกใช้วัสดุไม่เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ 3 ประการ คือ
1) มีรูปทรงสวยงาม
ดีมาก = (3)
2) มีความคงทน
3) มีขนาด และน้าหนักที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเพียง 2 ประการ
ดี = (2)
จาก 3 ประการ
บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเพียง 1 ประการ
พอใช้ = (1)
จาก 3 ประการ
บรรจุภัณฑ์ มีรูปทรง ความคงทน ขนาด
ปรับปรุง = (0)
และน้าหนักไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

/จุดให้คะแนน…
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3.4 รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์
(4 คะแนน )

ดีมาก = (4)

ดี = (3)

พอใช้ = (2)

ปรับปรุง = (1)
3.5 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์
(4 คะแนน)
ดีมาก = (4)
ดี = (3)
พอใช้ = (2)
ปรับปรุง = (1)
4. กำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน)
4.1 ความพร้อมในการนาเสนอผลงาน
และการสาธิตภาษาไทย
(2 คะแนน)
ดีมาก = (2)

ข้อพิจำรณำ
มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นแสดงไว้
ที่บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถานที่
ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ หรือ หมดอายุ
น้าหนัก หรือ ปริมาตร ส่วนประกอบที่สาคัญ
โดยประมาณ ครบถ้วน
มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นแสดงไว้
ที่บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถานที่
ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ หรือ หมดอายุ
น้าหนัก หรือ ปริมาตร ส่วนประกอบที่สาคัญ
โดยประมาณ ครบถ้วน แต่บางส่วนไม่ถูกต้อง
มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นแสดงไว้
ที่บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสถานที่
ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ หรือ หมดอายุ
น้าหนัก หรือ ปริมาตร ส่วนประกอบที่สาคัญ
โดยประมาณ ไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง
ไม่มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารที่จาเป็น
แสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์มีลักษณะครบ 4 ประการ
1) มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2) ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
3) ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
4) ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 3 ประการ จาก 4 ประการ
บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 2 ประการ จาก 4 ประการ
บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ 1 ประการ จาก 4 ประการ

มีความพร้อมครบ 3 ประการ คือ
1) มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงาน
2) ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย
สาธิต ทดลอง โดยใช้ของจริง หรือ สื่อ
ประกอบ
3) มีเอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วน
และเหมาะสม
ดี = (1.5)
มีความพร้อมครบ 2 ประการ จาก 3 ประการ
พอใช้ = (1)
มีความพร้อมครบ 1 ประการ จาก 3 ประการ
ปรับปรุง = (0.5)- ไม่มีความพร้อมในการนาเสนอผลงาน
/จุดให้คะแนน...
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
4.2 บุคลิกภาพของผู้นาเสนอผลงาน
ภาษาไทย (1 คะแนน)

4.3 ความชัดเจนในการนาเสนอผลงาน
ภาษาไทย (2 คะแนน)

4.4 ความพร้อมในการนาเสนอผลงาน
และการสาธิตภาษาอังกฤษ
(2 คะแนน)

4.5 บุคลิกภาพของผู้นาเสนอผลงาน
ภาษาอังกฤษ (1 คะแนน)

ข้อพิจำรณำ
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ดีมาก = (1)
ของผู้นาเสนอ เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ดี = (0.5)
ของผู้นาเสนอ ไม่เหมาะสมด้านใดด้านหนึ่ง
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ปรับปรุง = (0)
ของผู้นาเสนอไม่เหมาะสม
อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง
ถูกต้องทั้ง 4 ด้าน คือ
ดีมาก = (2)
1) แนวความคิดการประดิษฐ์
2) ประโยชน์ใช้สอย
3) กระบวนการผลิต
4) วิธีการบริโภค
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
ดี = (1.5)
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง
ถูกต้อง 3 ด้าน จาก 4 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
พอใช้ = (1)
สิ่งประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง
ถูกต้อง 2 ด้าน จาก 4 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
ปรับปรุง = (0.5) สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง
ถูกต้อง 1 ด้าน จาก 4 ด้าน
มีความพร้อมครบ 3 ประการ คือ
1) มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงาน
2) ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย สาธิต
ดีมาก = (2)
ทดลอง โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ
3) มีเอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วน
และเหมาะสม
ดี = (1.5)
มีความพร้อม 2 ประการ จาก 3 ประการ
พอใช้ = (1)
มีความพร้อม 1 ประการ จาก 3 ประการ
ปรับปรุง = (0.5)- ไม่มีความพร้อมในการนาเสนอผลงาน
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ดีมาก = (1)
ของผู้นาเสนอ เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ดี = (0.5)
ของผู้นาเสนอ ไม่เหมาะสมด้านใดด้านหนึ่ง
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ปรับปรุง = (0)
ของผู้นาเสนอไม่เหมาะสม
/จุดให้คะแนน...
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
4.6 ความชัดเจนในการนาเสนอผลงาน
ภาษาอังกฤษ (2 คะแนน)
ดีมาก = (2)

ดี = (1.5)
พอใช้ = (1)
ปรับปรุง =
(0.5)
5. กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ (รวม 15 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจำรณำ
5.1 ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์
ดีมาก = (3)
(3 คะแนน)
ดี = (2)

พอใช้ = (1)
ปรับปรุง = (0)

ข้อพิจำรณำ
อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง
ถูกต้องทั้ง 4 ด้าน คือ
1) แนวความคิดการประดิษฐ์
2) ประโยชน์ใช้สอย
3) กระบวนการผลิต
4) วิธีการบริโภค
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง
ถูกต้อง 3 ด้าน จาก 4 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง
ถูกต้อง 2 ด้าน จาก 4 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลองผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง
ถูกต้อง 1 ด้าน จาก 4 ด้าน

แสดงรายการต้นทุนการผลิต จานวนผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต
ครบถ้วนถูกต้อง
แสดงรายการต้นทุนการผลิต จานวนผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต
ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง
แสดงรายการต้นทุนการผลิต จานวนผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต
ไม่ครบถ้วนแต่ถูกต้อง
แสดงรายการต้นทุนการผลิต จานวนผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต
ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง
/5.2 ราคาขายผลิตภัณฑ์...

เหมาะสม
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จุดให้คะแนนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.2 ราคาขายผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์
ดีมาก = (3)
(3 คะแนน)
ดี = (2)
พอใช้ = (1)
ปรับปรุง = (0)
5.3 ประมาณการรายรับรายจ่าย
(3 คะแนน )

ดีมาก = (3)
ดี = (2)
พอใช้ = (1)
ปรับปรุง = (0)

5.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และการส่งเสริมการตลาด
(3 คะแนน )

ดีมาก = (3)
ดี = (2)
พอใช้ = (1)
ปรับปรุง = (0)

5.5 หลักฐานจากการจาหน่าย
(3 คะแนน)

ดีมาก = (3)
ดี = (2)
พอใช้ = (1)
ปรับปรุง = (0)

ข้อพิจำรณำ
คานวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนถูกต้อง
และกาหนดราคาขายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
คานวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุนถูกต้อง
แต่กาหนดราคาขายไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
คานวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน
ไม่ถูกต้อง
ไม่คานวณราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน
แสดงแผนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
พร้อมทั้งประมาณการรายรับรายจ่ายในระยะเวลา
1 ปี ได้ถูกต้อง
แสดงแผนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
พร้อมทั้งประมาณการรายรับรายจ่ายได้ถูกต้อง แต่
ไม่ครบตามระยะเวลา
แสดงแผนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไม่ถูกต้องแต่ครบตามระยะเวลา
ไม่มีแผนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
ประมาณการรายรับรายจ่าย
กาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายถูกต้อง มีแผนส่งเสริม
การตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย
กาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายถูกต้อง แผนส่งเสริม
การตลาดไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย
กาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่ถูกต้อง แต่แผน
ส่งเสริมการตลาดไม่เหมาะสม
ไม่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และไม่มีแผนส่งเสริม
การตลาด
แสดงหลักฐานการจาหน่าย ประกอบด้วย
1)หลักฐานการสั่งซื้อ 2) บัญชีรายรับรายจ่าย
3) สถานที่จาหน่าย
แสดงหลักฐานการขาย 2 รายการ
แสดงหลักฐานการขาย 1 รายการ
ไม่แสดงหลักฐานการขาย
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