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ข้อกาหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
ปีพุทธศักราช 2560 - 2561
…………………………………………..

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่มที่ 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
1. คาจากัดความ
อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานแล้วเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย และไม่เป็นโทษต่อร่างกาย
ผลิตภัณฑ์อาหาร หมายถึง อาหารสาเร็จรูป หรือ กึ่งสาเร็จรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้จากกระบวนการ
แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร และประมงสาหรับมนุษ ย์ ใช้บริโ ภคที่คิด ค้นขึ้น ใหม่ หรือ พัฒ นาให้ดีขึ้น จากเดิม
สามารถแสดงขั้น ตอนการคิด ค้น แปรรูป ส่ว นประกอบ คุณ ค่า ทางโภชนาการ วิธ ีก ารบริโ ภค และข้อ มูล อื่น ๆ
ตามประเภท ผลิตภัณ ฑ์อาหารได้อ ย่างชัด เจนมีความปลอดภัย ตรงตามกลุ่ม ผู้บริโ ภคและสามารถพัฒ นาสู่เชิง
พาณิชย์ได้
ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่
ทาขึ้นเรียบร้อยพร้อมรับประทาน
ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบรรจุภัณฑ์
ที่ทาขึ้นเรียบร้อยแต่ไม่พร้อมใช้รับประทานต้องนาไปปรุง หรือ ผ่านกรรมวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจะรับประทานได้
2. เจตนารมณ์
เพื่อให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบรรจุภัณฑ์ ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ง สามารถนาไปสู่การใช้ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ หรือ
อุตสาหกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ
3.2 เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
3.3 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
3.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
3.5 เพื่อนานวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการผลิต หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3.6 เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และประมง
3.7 เพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์สถานศึกษา สู่การสร้างงานสร้างอาชีพ
3.8 เพื่อสนับสนุนการนาผลงานเข้ารับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
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4. ข้อกาหนดทั่วไป
4.1 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และหรืออุตสาหกรรม
4.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิม และเหมาะสมกับการบริโภค มี
ความปลอดภัย โดยนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ประดิษฐ์
4.3 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกระบวนการผลิตสามารถนาเสนอตามรูปแบบของงานวิจั ยได้ และสามารถ
สาธิต หรือทดลองการใช้งานจริงตามวัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ
4.4 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการการเรียน การสอน ที่สามารถสาธิต หรือ ทดลองการ
ใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต หรือ ทดลองการใช้งานให้เห็นได้อย่างเด่นชัด
4.5 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 7 จากสถานศึกษาเดียวกัน ต้องไม่ซ้ากับ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทอื่น ๆ อาทิเช่น ชื่อ รูปร่าง คุณลักษณะและกระบวนการทางาน ฯลฯ
4.6 มีเอกสารประกอบการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ จานวน 2 เล่ม โดยรูปเล่มเอกสารต้องประกอบไป
ด้วยหัวข้อต่าง ๆ อยู่ในเล่มเดียวกัน และจัดเรียงตามลาดับ ดังนี้
4.6.1 แบบเสนอโครงการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2)
4.6.2 รายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3)
4.6.3 ภาคผนวก ประกอบด้วย
1) คู่มือการบริโภค
2) ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
3) แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
4) แผนการตลาด
4.6.4 CD หรือ DVD บันทึกข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดเรียงลาดับตามที่กาหนดใน ข้อ 4.6 ลงแฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (*.doc และ *.pdf) พร้อมระบุรายละเอียด ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา บน แผ่น CD หรือ DVD จานวน
3 แผ่น และบรรจุลงไว้ในซองติดไว้ที่ด้านในปกหลังของเอกสารประกอบการ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 2
เล่ม ๆ ละ จานวน 1 แผ่น และอีก จานวน 1 แผ่น ให้นาส่งตอนลงทะเบียนพร้อมแบบคุณลักษณะฯ ตามข้อ 4.7
หมายเหตุ : หากกรณีไม่จัดเอกสารไม่อยู่ภายในเล่มเดียวกัน คณะกรรมการจะไม่พิจารณาตรวจให้คะแนน
4.7 แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้าร่วมการประกวดให้เป็นไปตามแบบที่สานักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา กาหนด จานวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จานวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน
จานวน 1 แผ่น)
4.8 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ระบบทวิภาคี ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวนไม่เกิน 10 คน
และที่ปรึกษาจานวนไม่เกิน 5 คน
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดทั่วไป ของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 7.1 ทุกประการ จึงจะเข้าร่วมการประกวดได้
5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลาที่กาหนดหาก
ไม่ลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาที่กาหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแต่อนุญาตให้จัดแสดงผลงานได้
5.3 การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวด สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเท่านั้น และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนการประกวดใน
ระดับภาคและระดับชาติ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
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5.4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบ หรือ ส่ง
ประกวดมากกว่า 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวด
5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังว่ามีการลอก
เลียนผลงาน หรือส่งประกวดมากกว่า 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล และเลื่อนลาดับรางวัลถัดไปขึ้นมาแทน
5.6 ผลงานสิ่ง ประดิษฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาด แล้ว นามาปรับปรุง หรือ ดัดแปลงเพียงเล็กน้อย
เพื่อส่งเข้าประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
5.7 กรณีที่เป็นการนาสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่ายมาพัฒนาต่อยอด ต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าได้มี
การพัฒ นาให้ มีป ระสิ ทธิภ าพดีขึ้น กว่าเดิมอย่างไร โดยจะต้องไม่ ล อกเลี ย นแบบและไม่ล ะเมิ ดอนุสิ ทธิ บัตร หรื อ
สิทธิบัตรของผู้อื่น
5.8 กรณีเกิดปัญหาในการดาเนินงานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเป็นผู้ชี้ขาด
5.9 กรณีคะแนนรวมผลการตัดสิ นของผลงานเท่ากัน จะพิจารณาจากความแตกต่ างของคะแนนที่ไ ด้
เรียงลาดับจากจุดให้คะแนนที่มีค่ามากไปหาน้อย
6. เอกสารประกอบการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย
ให้จัดส่งเอกสารประกอบการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย ในวันลงทะเบียนตาม
กาหนดเวลาที่คณะกรรมการกาหนด จานวน 2 เล่ม ภายในเล่ม
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ.-2)
ส่วนที่ 2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ.-3) บทที่ 1 - บทที่ 5 ไม่เกินจานวน 20 หน้า
โดยไม่รวมปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บรรณานุกรม และ ภาคผนวกของงานวิจัย (หากเกินจานวน 20
หน้า คณะกรรมการจะไม่ตรวจงานวิจัย)
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
3.1 คู่มือการบริโภคเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
3.3 แบบคุณลั กษณะผลงานสิ่ งประดิษฐ์ ฯ ที่เข้าร่ว มการประกวดให้ เป็นไปตามแบบที่
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กาหนด จานวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จานวน 1 แผ่น และแยกส่งตอน
ลงทะเบียน จานวน 1 แผ่น)
3.4 แผนการตลาด ประกอบการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์การพิ จารณา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 7.1 ข้อ 5
ส่วนที่ 4 แผ่น CD หรือ DVD ให้บันทึกข้อมูล เนื้อหาทั้งหมดของส่วนที่ 1 - 4 เป็นแฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (*.doc และ *.pdf) ลงในแผ่น CD หรือ DVD ตามลาดับ พร้อมระบุรายละเอียดผลงาน ชื่อสถานศึกษา
ลงในแผ่น CD หรือ DVD จานวน 3 แผ่น และบรรจุลงไว้ในซองติดไว้ที่ด้านในปกหลังของเอกสารประกอบการ
นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 2 เล่ม ๆ ละ จานวน 1 แผ่น และอีกจานวน 1 แผ่น ให้ส่งพร้อมแบบคุณลักษณะ
ผลงานประดิษฐ์ฯ ตอนลงทะเบียน
7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย
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. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 7 กลุ่มที่ 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ระดับคะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
1. เอกสารประกอบการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 15 คะแนน)
1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ (แบบ ว-สอศ.-2) (2 คะแนน)
ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด
2
1.5
1
1.2 รายงานการวิจัย ตามแบบ ว-สอศ.-3 (10 คะแนน)
1.2.1 การเขียนบทนา (2 คะแนน)
2
1.5
1
1.2.2 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 คะแนน)
2
1.5
1
1.2.3 วิธีดาเนินการวิจัย (2 คะแนน)
2
1.5
1
1.2.4 ผลการวิจัย (2 คะแนน)
2
1.5
1
1.2.5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (2 คะแนน)
2
1.5
1
1.3 CD/DVD บันทึกข้อมูลตามข้อกาหนดในข้อ 4.6 (1 คะแนน)
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
1
0.5
0
1.4 คู่มือการบริโภคและแบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (2 คะแนน)
ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล / รายละเอียด
2
1.5
1
2. ข้อกาหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 40 คะแนน)
2.1 ประดิษฐ์ หรือ พัฒนาขึ้นใหม่ (8 คะแนน)
8
6
4
2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (8 คะแนน)
8
6
4
2.3 การเลือกใช้วัสดุ (7 คะแนน)
7
5
3
2.4 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (7 คะแนน)
7
5
3
2.5 ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน)
5
4
3
2.6 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (5 คะแนน)
5
3
0
3. บรรจุภัณฑ์ (รวม 20 คะแนน )
3.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (5 คะแนน)
5
4
3
3.2 การเลือกใช้วัสดุ (4 คะแนน )
4
3
2
3.3 บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ (3 คะแนน)
3
2
1
3.4 รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ (4 คะแนน)
4
3
2
3.5 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ (4 คะแนน)
4
3
2
4. การนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน)
4.1 การนาเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย (1.5 คะแนน)
1.5
1
0.5
4.2 บุคลิกภาพของผู้นาเสนอผลงานภาษาไทย (1 คะแนน)
1
0.5
0
4.3 ความชัดเจนในการนาเสนอผลงานภาษาไทย (2.5 คะแนน)
2.5
2
1.5
4.4 การนาเสนอผลงานและการสาธิตภาคภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน)
1.5
1
0.5
4.5 บุคลิกภาพของผู้นาเสนองานภาคภาษาอังกฤษ (1 คะแนน)
1
0.5
0
4.6 ความชัดเจนในการนาเสนอผลงานภาษาอังกฤษ (2.5 คะแนน)
2.5
2
1.5
จุดให้คะแนนผลงานสิ่ง ประดิษฐ์ฯ

ปรับปรุง

0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
2
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1

/ จุดให้คะแนน...
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จุดให้คะแนนสิ่ง ประดิษฐ์
5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (รวม 15 คะแนน)
5.1 ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์ (4 คะแนน)
5.2 ราคาขายของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์ (3 คะแนน)
5.3 ประมาณการรายรับรายจ่ายจากการขาย (4 คะแนน)
5.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการส่งเสริมการตลาด (4 คะแนน)
รวม

ดีมาก
4
3
4
4

ระดับคะแนน
ดี
พอใช้
3
2
2
1
3
2
3
2
100 คะแนน

ปรับปรุง
1
0
0
0

9. ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 7 กลุ่มที่ 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
1. เอกสารประกอบการนาเสนอผลงานสิง่ ประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน ( รวม 15 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจารณา
1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
- ข้อมูลและรายละเอียดที่กาหนดไว้ในแบบเสนอ
ของคนรุ่นใหม่ ตามแบบ ว-สอศ-2
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 27 ข้อ
(2 คะแนน)
- มี ค วามสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น ทั้ ง ในด้ า นเนื้ อ หา
ดีมาก = (2)
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้อง
- ของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทาปก
- การจัดทารูปเล่ม เหมาะสมที่จะเก็บไว้
- เป็นเอกสารอ้างอิงได้
- ข้อมูลและรายละเอียดที่กาหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 27 ข้อ
- มี ค วามสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น ทั้ ง ในด้ า นเนื้ อ หา
ภาพประกอบ แต่ไม่มีความประณีตถูกต้อง
ดี = (1.5)
- ของรูปแบบ ในการพิมพ์ การจัดทาปก
- การจัดทารูปเล่ม เหมาะสมที่จะเก็บไว้
- เป็นเอกสารอ้างอิงได้
- ข้อมูลและรายละเอียดที่กาหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 27 ข้อ
พอใช้ = (1) - ไม่ครบถ้วน ทั้งในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ
- ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ
- ในการพิมพ์ การจัดทาปก การจัดทารูปเล่ม
ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
ปรับปรุง = (0) - ไม่นาส่งแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ
- และคู่มือประกอบการใช้งาน
/จุดให้คะแนน…
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
1.2 รายงานการวิจัย
ตามแบบ ว-สอศ-3 (10 คะแนน)
1.2.1 การเขียนบทนา
(2 คะแนน)

ดีมาก = (2)
ดี = (1.5)

พอใช้ = (1)
ปรับปรุง = (0)
1.2.2 แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
(2 คะแนน)

ดีมาก = (2)

ดี = (1.5)

-

พอใช้ = (1)

ปรับปรุง = (0)1.2.3 วิธีดาเนินการวิจัย
(2 คะแนน)

ดีมาก = (2)

ดี = (1.5)

พอใช้ = (1)

ปรับปรุง = (0)

ข้อพิจารณา
บทน าสะท้อ นถึ งปั ญหา วั ตถุป ระสงค์ ขอบเขต
ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ชัดเจนสมบูรณ์
บทน าสะท้อ นถึ งปั ญหา วั ตถุป ระสงค์ ขอบเขต
ประโยชน์และคุณค่าของสิ่ งประดิษฐ์ได้อย่างไม่
สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจน
บทน าสะท้อ นถึ งปั ญหา วั ตถุป ระสงค์ ขอบเขต
ประโยชน์และคุณค่าของสิ่ งประดิษฐ์ได้อย่างไม่
สมบูรณ์และไม่ชัดเจน
ไม่ม ีบ ทน าสะท้ อ นถึ ง ปั ญ หา วั ต ถุ ป ระสงค์
ขอบเขต ประโยชน์และคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์
มีการนาองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ มี ก ารน าแนวคิ ด หรื อ งานวิ จั ย
อื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัยถูกต้องครบถ้วน
มีการนาองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ มี ก ารน าแนวคิ ด หรื อ งานวิ จั ย
อื่นๆ มาสนับสนุนการวิจัยถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน
มีการนาองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ มี ก ารน าแนวคิ ด หรื อ งานวิ จั ย
อื่นๆ มาสนับสนุนการวิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
ไม่มีการนาองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาประยุกต์ใช้ ไม่มีการนาแนวคิด หรือ
งานวิจัยอื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัย
มีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการใน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และวิ ธี ก ารใช้ ใ นการ
ดาเนินการวิจัยถูกต้องครบถ้วน
มีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการใน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และวิ ธี ก ารใช้ ใ นการ
ดาเนินการวิจัยถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย
มีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการใน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และวิ ธี ก ารใช้ ใ นการ
ดาเนินการวิจัยถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลาดมาก
ไม่มีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ
ในการเก็บ รวบรวมข้ อมู ล และวิธี การใช้ ในการ
ดาเนินการวิจัย
/จุดให้คะแนน...
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
1.2.4 ผลการวิจัย
(2 คะแนน)

ดีมาก = (2) ดี = (1.5) พอใช้ = (1) ปรับปรุง = (0)

1.2.5 สรุป อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ
(2 คะแนน)

ดีมาก = (2)

ดี = (1.5)

พอใช้ = (1)

ปรับปรุง = (0)
1.3 CD/DVD บันทึกข้อมูล
ตามข้อกาหนดในข้อ 6 ส่วนที่ 4
ความครบถ้วนของข้อมูล
(1 คะแนน)

ดีมาก = (1)
ดี = (0.5)
พอใช้ = (0)

ข้อพิจารณา
การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย และมีวิธีการนาเสนอผลการวิจัยถูกต้อง
และครบถ้วนตามระเบียบวิธีวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัยบางข้อ และมีวิธีการนาเสนอผลการวิจัย
ตามระเบียบวิธีวิจัย มีข้อผิดพลาดน้อย
การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัยบางข้อ และมีวิธีการนาเสนอผลการวิจัย
ตามระเบียบวิธีวิจัย มีข้อผิดพลาดมาก
การวิเคราะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย และไม่มีวิธีการนาเสนอผลการวิจัย
ตามระเบียบวิธีวิจัย
มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ตรงประเด็น และมีข้อเสนอแนะในการนาไป
ใช้ประโยชน์ หรือ การพัฒนาต่อยอด
ถูกต้องครบถ้วน
มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ตรงประเด็น และมีข้อเสนอแนะในการนาไป
ใช้ประโยชน์ หรือ การพัฒนาต่อยอดถูกต้อง
แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย
มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ตรงประเด็น และมีข้อเสนอแนะในการนาไป
ใช้ประโยชน์ หรือ การพัฒนาต่อยอดถูกต้อง
แต่มีข้อผิดพลาดมาก
ไม่มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
และไม่ตรงประเด็น ไม่มีข้อเสนอแนะ
ในการนาไปใช้ประโยชน์ หรือ การพัฒนาต่อยอด
ส่วนที่ 1,2,3 มีข้อมูลครบถ้วนทุกส่วน
ทั้งไฟล์ .DOC และไฟล์ PDF
ส่วนที่ 1,2,3 ส่วนใดส่วนหนึ่งมีข้อมูล ไม่ครบถ้วน
แต่มีข้อมูลทั้งไฟล์ .DOC และไฟล์ PDF
ส่วนที่ 1,2,3 มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
/จุดให้คะแนน ...
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
1.4 คู่มือการบริโภค/
ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/
รายละเอียด
(2 คะแนน)

ข้อพิจารณา
มีรายละเอียดของส่วนผสม วิธีการเตรียม
เพื่อบริโภค วิธีการเก็บรักษา วัน เดือน ปี ที่ผลิต
ดีมาก = (2)
หรือ หมดอายุ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถ
ติดต่อได้ ครบถ้วน
มีรายละเอียดของส่วนผสม วิธีการเตรียม
เพื่อบริโภค วิธีการเก็บรักษา วัน เดือน ปี ที่ผลิต
ดี = (1.5)
หรือ หมดอายุ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถ
ติดต่อได้ เพียง 4 อย่าง
มีรายละเอียดของส่วนผสม วิธีการเตรียม
เพื่อบริโภค วิ ธีการเก็บรั กษา วัน เดือน ปี ที่ผลิต
พอใช้ = (1)
หรือ หมดอายุ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถ
ติดต่อได้ เพียง 3 อย่าง
ไม่มีรายละเอียดของส่วนผสม วิธีการเตรียม
เพื่อบริโภค วิธีการเก็บรักษา วัน เดือน ปี ที่ผลิต
ปรับปรุง = (0)
หรือ หมดอายุ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถ
ติดต่อได้
2. ข้อกาหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 40 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจารณา
เป็นผลิตภัณฑ์ ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นใหม่
2.1 ประดิษฐ์ หรือ พัฒนาขึ้นใหม่
ดีมาก = (8)
เป็นตารับเฉพาะทั้งสูตร ส่วนผสม และวิธีการ
(8 คะแนน)
เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีการพัฒนาสู ตร หรือส่ว นผสม
ดี = (6)
หรือวิธีการอย่างน้อย 2 ใน 3 ส่วน
เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีการพัฒนาสู ตร หรือส่ว นผสม
พอใช้ = (4)
หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ปรับปรุง = (2) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ไม่คิดค้น หรือพัฒนาขึ้นมาใหม่
ผลิตภัณฑ์ เกิดจากองค์ความรู้ใหม่
2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ดีมาก = (8)
ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(8 คะแนน)
มีการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ดี = (6)
มีการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
พอใช้ = (4)
มีการพัฒนาเฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์
ปรับปรุง =(2) ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีการพัฒนา
/จุดให้คะแนน…
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
2.3 การเลือกใช้วัสดุ
(7 คะแนน)

ข้อพิจารณา
1. ใช้วัสดุเหมาะสม 2. ประหยัด 3. ปลอดภัย
กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 3 ด้าน
1. ใช้วัสดุเหมาะสม 2. ประหยัด 3. ปลอดภัยกับ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้าน
1. ใช้วัสดุเหมาะสม 2. ประหยัด 3. ปลอดภัยกับ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้าน
ใช้วัสดุไม่เหมาะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย
1. ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
2. สอดคล้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ ครบ 3 ประการ
1. ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
2. สอดคล้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ มี 2 ประการ
1. ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
2. สอดคล้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ มี 1 ประการ
ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ดีมาก = (7)
ดี = (5)
พอใช้ = (3)
ปรับปรุง =(1)

2.4 ขั้นตอนการพัฒนา
(7 คะแนน)
ดีมาก = (7)

ดี = (5)

พอใช้ = (3)
ปรับปรุง = (1)
-

/จุดให้คะแนน…
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
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)

ข้อพิจารณา
พิจารณาจากคุณลักษณะ 3 ประการ คือ
1. ดึงดูดความสนใจ
2. มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
3. มีประโยชน์ทางโภชนาการตรงต่อกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทางการตลาด
พิจารณาจากคุณลักษณะ 2 ประการ คือ
1. ดึงดูดความสนใจ
2. มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
3. มีประโยชน์ทางโภชนาการตรงต่อกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทางการตลาด
พิจารณาจากคุณลักษณะ 1 ประการ คือ
1. ดึงดูดความสนใจ
2. มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
3. มีประโยชน์ทางโภชนาการตรงต่อกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทางการตลาด
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจ แต่ขาดคุณสมบัติอื่น
ผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
โดยมี เ อกสารรั บ รองผลการตรวจวิ เ คราะห์ ที่
ประทับตราของหน่วยงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ที่ เ ที ย บเคี ย ง พร้ อ มแสดงเอกสารมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารมี เ อกสารรั บ รองผลการตรวจ
วิ เ คราะห์ ที่ ป ระทั บ ตราของหน่ ว ยงานตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง ไม่แสดงเอกสาร
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง
ผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ที่ประทับตรา
ของหน่วยงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง
แต่รายการไม่ครบถ้วน
ไม่มีเอกสารรับรองความปลอดภัย

/3. บรรจุภัณฑ์...
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3. บรรจุภัณฑ์ (รวม 20 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
3.1 การออกแบบ
(5 คะแนน)

ดีมาก = (5)
ดี = (4)
-

พอใช้ = (3)
-

ปรับปรุง = (1) -

ข้อพิจารณา
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
2. มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์
4. สะดวกต่อการนาไปใช้
ครบทั้ง 4 ประการ
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
2. มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์
4. สะดวกต่อการนาไปใช้
เพียง 3 ประการ
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
2. มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์
4. สะดวกต่อการนาไปใช้
เพียง 2 ประการ
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
2. มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์
4. สะดวกต่อการนาไปใช้ เพียง 1 ประการ

/จุดให้คะแนน…
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
3.2 การเลือกใช้วสั ดุ
(4 คะแนน)

ดีมาก = (4)
ดี = (3)
พอใช้ = (2)
ปรับปรุง = (1)

3.3 บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
(3 คะแนน)

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

3.4 รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์
(4 คะแนน )

ดีมาก = (4)

ดี = (3)

พอใช้ = (2)

ปรับปรุง = (1)

ข้อพิจารณา
เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์
มีความปลอดภัย และประหยัด
เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์
มีความปลอดภัย แต่ไม่ประหยัด
เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์
ไม่มีความปลอดภัย และไม่ประหยัด
เลือกใช้วัสดุไม่เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์
1. มีรูปทรงสวยงาม 2. มีความคงทน
3. มีขนาด และน้าหนักที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ครบ 3 ประการ
1. มีรูปทรงสวยงาม 2. มีความคงทน
3. มีขนาด และน้าหนักที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
เพียง 2 ประการ
1. มีรูปทรงสวยงาม 2. มีความคงทน
3. มีขนาด และน้าหนักที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
เพียง 1 ประการ
บรรจุภัณฑ์ มีรูปทรง ความคงทน ขนาด
และน้าหนักไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นแสดงไว้
ที่บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิ ตภัณฑ์ ผู้ ผ ลิ ตสถานที่
ผลิ ต วั น เดื อ น ปี ที่ ผ ลิ ต และ หรื อ หมดอายุ
น้ าหนั ก หรื อ ปริ ม าตร ส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ
โดยประมาณ ครบถ้วน
มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นแสดงไว้
ที่บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิ ตภัณฑ์ ผู้ ผ ลิ ตสถานที่
ผลิ ต วั น เดื อ น ปี ที่ ผ ลิ ต และ หรื อ หมดอายุ
น้ าหนั ก หรื อ ปริ ม าตร ส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ
โดยประมาณ ครบถ้วน แต่บางส่วนไม่ถูกต้อง
มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นแสดงไว้
ที่บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิ ตภัณฑ์ ผู้ ผ ลิ ตสถานที่
ผลิ ต วั น เดื อ น ปี ที่ ผ ลิ ต และ หรื อ หมดอายุ
น้ าหนั ก หรื อ ปริ ม าตร ส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ
โดยประมาณ ไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง
ไม่มีรายละเอียดข้อมูล ผลิ ตภัณฑ์อาหารที่จาเป็น
แสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์
/จุดให้คะแนน...
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
3.5 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์
(4 คะแนน)
ดีมาก = (4)

ดี = (3)

พอใช้ = (2)

ปรับปรุง = (1)

4. การนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
4.1 ความพร้อมในการนาเสนอ
ผลงานและการสาธิต ภาษาไทย
(1.5 คะแนน)
ดีมาก = (1.5)

ข้อพิจารณา
1. มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
3. ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
4. ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
ครบ 4 ประการ
1. มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
3. ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
4. ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
เพียง 3 ประการ
1. มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
3. ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
4. ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
เพียง 2 ประการ
1. มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
3. ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
4. ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
เพียง 1 ประการ

ข้อพิจารณา
1. มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงาน
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย
สาธิต ทดลอง โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ
3. มีเอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วน
และเหมาะสม ครบ 3 ประการ
1. มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงาน
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย
ดี = (1)
สาธิต ทดลอง โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ
3. มีเอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วน
และเหมาะสม เพียง 2 ประการ
1. มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงาน
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย
สาธิต ทดลอง โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ
พอใช้ = (0.5)
3. มีเอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วน
และเหมาะสม เพียง 1 ประการ
ปรับปรุง = (0)- ไม่มีความพร้อมในการนาเสนอผลงาน
/จุดให้คะแนน...
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
4.2 บุคลิกภาพของผู้นาเสนอผลงาน
ภาษาไทย (1 คะแนน)

ดีมาก = (1)
ดี = (0.5)
ปรับปรุง = (0)

4.3 ความชัดเจนในการนาเสนอผลงาน
ภาษาไทย
(2.5 คะแนน)

ดีมาก = (2.5)

ดี = (2)

พอใช้ = (1.5)

ปรับปรุง= (1)

ข้อพิจารณา
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ของผู้นาเสนอ เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ของผู้นาเสนอ ไม่เหมาะสมด้านใดด้านหนึ่ง
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ของผู้นาเสนอไม่เหมาะสม
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 4 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 3 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 2 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 1 ด้าน

/จุดให้คะแนน...
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
4.4 ความพร้อมในการนาเสนอ
ผลงานและการสาธิต ภาษาอังกฤษ
(1.5 คะแนน)

ดีมาก = (1.5)

ดี = (1)

พอใช้ = (0.5)
ปรับปรุง = (0)
4.5 บุคลิกภาพของผู้นาเสนอผลงาน
ภาษาอังกฤษ (1 คะแนน)

ดีมาก = (1)
ดี = (0.5)
ปรับปรุง = (0)

ข้อพิจารณา
มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงาน
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย
สาธิ ต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่
ผลงานอย่างครบถ้วนและเหมาะสม
มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงาน
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย
สาธิ ต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่
ผลงานแต่มีข้อบกพร่องบางส่วน
มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงาน
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย
สาธิ ต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่
ผลงานแต่มีข้อบกพร่องมาก
ไม่มีความพร้อมในการนาเสนอผลงาน
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ของผู้นาเสนอ เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ของผู้นาเสนอ ไม่เหมาะสมด้านใดด้านหนึ่ง
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ของผู้นาเสนอไม่เหมาะสม

/จุดให้คะแนน…
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
4.6 ความชัดเจนในการนาเสนอผลงาน
ภาษาอังกฤษ
(2.5 คะแนน)

ดีมาก = (2.5)

ดี = (2)

พอใช้ = (1.5)

ปรับปรุง = (1)

ข้อพิจารณา
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 4 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 3 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 2 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 1 ด้าน

/5. การใช้ประโยชน์...
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5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (รวม 15 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.1 ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์
ดีมาก = (4)
(4 คะแนน)
ดี = (3)

พอใช้ = (2)

ปรับปรุง = (1)
5.2 ราคาขายของผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์
(3 คะแนน)

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

5.3 ประมาณการรายรับรายจ่าย
(4 คะแนน )

ดีมาก = (4)

ดี = (3)
พอใช้ = (2)
ปรับปรุง = (0)

ข้อพิจารณา
แสดงรายการต้น ทุ นการผลิ ต จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต
ครบถ้วนถูกต้อง
แสดงรายการต้น ทุ นการผลิ ต จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต
ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง
แสดงรายการต้น ทุ นการผลิ ต จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต
ไม่ครบถ้วนแต่ถูกต้อง
แสดงรายการต้น ทุ นการผลิ ต จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต
ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง
การกาหนดราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
การกาหนดราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน
ได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่เหมาะสม
การกาหนดราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน
ได้อย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม
ไม่มีการกาหนดราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน
เหมาะสม
แสดงแผนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
พร้อมทั้งประมาณการรายรับรายจ่ายในระยะเวลา
1 ปี ได้ถูกต้อง
แสดงแผนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
พร้อมทั้งประมาณการรายรับรายจ่ายได้ถูกต้อง แต่
ไม่ครบตามระยะเวลา
แสดงแผนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไม่ถูกต้องแต่ครบตามระยะเวลา
ไม่มีแผนการผลิ ตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
ประมาณการรายรับรายจ่าย

/จุดให้คะแนน...
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และส่งเสริม การตลาด
(4 คะแนน )

ดีมาก = (4)
ดี = (3)
พอใช้ = (2)
ปรับปรุง = (0)

ข้อพิจารณา
ก าหนดกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายและมี แ ผนส่ ง เสริ ม
การตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
กาหนดกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้า หมายที่ ถูก ต้ อ งและมี แ ผน
ส่งเสริมการตลาดและไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
กาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่ถูกต้อง
แต่มีแผนส่งเสริมการตลาด
ไม่ มี ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย และไม่ มี แ ผนส่ ง เสริ ม
การตลาด

หมายเหตุ หากคะแนนรวมของผลงานมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจากจุดให้คะแนนด้านคุณค่า ว่ามีคะแนนต่างกัน
หรือไม่ โดยพิจารณาตามลาดับจุดให้คะแนนที่มากไปหาน้อย

(นายบุญเลิศ สัสสี)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับชาติ

(นายมงคลชัย สมอุดร)
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมอาชีวศึกษา
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กลุ่มที่ 7.2 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับผู้สูงอายุ
1. คาจากัดความ
อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานแล้วเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย และไม่เป็นโทษต่อร่างกาย
ผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับผู้สูงอายุ หมายถึง อาหารสาเร็จรูป หรือ กึ่งสาเร็จรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์ซึ่งได้จาก
กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และประมงสาหรับมนุษย์ใช้บริโภคที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือ พัฒนาให้ดีขึ้น
จากเดิม สามารถแสดงขึ้นตอนการคิดค้นแปรรูปส่วนประกอบ คุณค่าทางโภชนาการ วิธีการบริโ ภคและข้อมูลอื่น ๆ
ตามประเภท ผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจนตรงตามกลุ่มเป้าหมาย มีความปลอดภัย สามารถ
พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้
ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่
ทาขึ้นเรียบร้อยพร้อมรับประทาน
ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็จรูป หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบรรจุภัณฑ์
ที่ทาขึ้นเรียบร้อยแต่ไม่พร้อมใช้รับประทานต้องนาไปปรุง หรือ ผ่านกรรมวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจะรับประทานได้
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2. เจตนารมณ์
เพื่อให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับผู้สูงอายุ พร้อมบรรจุภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสามารถนาไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าในเชิง
พาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ
3.2 เพื่อส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
3.3 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
3.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
3.5 เพื่อนานวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3.6 เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และประมง
3.7 เพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์สถานศึกษา สู่การสร้างงานสร้างอาชีพ
3.8 เพื่อสนับสนุนการนาผลงานเข้ารับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
4. ข้อกาหนดทั่วไป
4.1 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และหรืออุตสาหกรรม
4.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิม และเหมาะสมกับการ
บริโภค มีความปลอดภัย โดยนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ประดิษฐ์
4.3 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีกระบวนการผลิตสามารถนาเสนอตามรูปแบบของงานวิจัย ได้และ
สามารถสาธิต หรือทดลองการใช้งานจริงตามวัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ
/4.4 เป็นผลงาน...
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4.4 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากการบูรณาการการเรียน การสอน ที่สามารถสาธิต หรือ
ทดลองการใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ หรือมีห ลักฐานแสดงการสาธิต หรือ ทดลองการใช้งานให้ เห็นได้อย่าง
เด่นชัด
4.5 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 7 จากสถานศึกษาเดียวกัน ต้องไม่ซ้า
กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทอื่น ๆ อาทิเช่น ชื่อ รูปร่าง คุณลักษณะ และกระบวนการทางาน ฯลฯ
4.6 มีเอกสารประกอบการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ จานวน 2 เล่ม โดยรูปเล่มเอกสารต้อง
ประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ อยู่ในเล่มเดียวกัน และจัดเรียงตามลาดับ ดังนี้
4.6.1 แบบเสนอโครงการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ.-2)
4.6.2 รายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ.-3)
4.6.3 ภาคผนวก ประกอบด้วย
1) คู่มือการบริโภค
2) ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
3) แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
4) แผนการตลาด
4.6.4 CD หรือ DVD บันทึกข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดเรียงลาดับตามที่กาหนดใน ข้อ 4.6 ลง
แฟ้มข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ (*.doc และ *.pdf) พร้อมระบุรายละเอียด ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา บนแผ่น CD หรือ
DVD จ านวน 3 แผ่ น และบรรจุ ล งไว้ ในซองต ิดไว ้ที่ด้านในปกหล ังของ เอกสารประกอบการ นำเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 2 เล่ม ๆ ละ จานวน 1 แผ่น และ อีกจานวน 1 แผ่น ให้นาส่งตอนลงทะเบียนพร้อมแบบ
คุณลักษณะฯ ตามข้อ 4.7หมายเหตุ : หากกรณีไม่จัดเอกสารไม่อยู่ภายในเล่มเดียวกัน คณะกรรมการจะไม่พิจารณา
ตรวจให้คะแนน
4.7 แบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้าร่วมการประกวดให้เป็นไปตามแบบที่สานักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษา กาหนด จานวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จานวน 1 แผ่น และแยกส่งตอนลงทะเบียน
จานวน 1 แผ่น)
4.8 เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. ในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
การศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวนไม่
เกิน 10 คน และที่ปรึกษาจานวนไม่เกิน 5 คน
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดทั่วไปของ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 7.2 ทุกประการ จึงจะเข้าร่วมการประกวดได้
5.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลาที่
กาหนดหากไม่ลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาที่กาหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดแต่อนุญาตให้จัด
แสดงผลงานได้
5.3 การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในการส่งเข้าประกวด สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเท่านั้น และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวดไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนการ
ประกวดในระดับภาคและระดับชาติ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบ
หรือ ส่งประกวดมากกว่า 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวด
5.5 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งประกวดและได้รับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังว่ามี
การลอกเลียนผลงาน หรือส่งประกวดมากกว่า 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัลและเลื่อนลาดับรางวัลถัดไปขึ้นมาแทน
/5.6 ผลงาน...
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5.6 ผลงานสิ ่ง ประดิษ ฐ์ฯ ที่มีการซื้อขายในท้องตลาด แล้ว นามาปรับปรุง หรือ ดัดแปลงเพีย ง
เล็กน้อย เพื่อส่งเข้าประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
5.7 กรณีที่เป็นการนาสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่ายมาพัฒนาต่อยอด ต้องสามารถ แสดงให้
เห็นว่าได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร โดยจะต้องไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดอนุสิทธิบัตร
หรือ สิทธิบัตรของผู้อื่น
5.8 กรณีเกิดปัญหาในการดาเนินงานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเป็นผู้ชี้ขาด
5.9 กรณีคะแนนรวมผลการตัดสินของผลงานเท่ากัน จะพิจารณาจากความแตกต่างของคะแนนที่
ได้เรียงลาดับจากจุดให้คะแนนที่มีค่ามากไปหาน้อย
6. เอกสารประกอบการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย
ให้จัดส่งเอกสารประกอบการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย ในวันลงทะเบียนตาม
กาหนดเวลาที่คณะกรรมการกาหนด จานวน 2 เล่ม ภายในเล่ม
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2)
ส่วนที่ 2 แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) บทที่ 1 - บทที่ 5 ไม่เกินจานวน 20 หน้า โดยไม่
รวมปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บรรณานุกรม และ ภาคผนวกของงานวิจัย (หากเกินจานวน 20
หน้า คณะกรรมการจะไม่ตรวจงานวิจัย)
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
3.1 คู่มือการบริโภคเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
3.3 แบบคุณลั กษณะผลงานสิ่ งประดิษฐ์ ฯ ที่เข้าร่ว มการประกวดให้ เป็นไปตามแบบที่
สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กาหนด จานวน 3 แผ่น (อยู่ในเล่ม ๆ ละ จานวน 1 แผ่น และแยกส่งตอน
ลงทะเบียน จานวน 1 แผ่น)
3.4 แผนการตลาด ประกอบการใช้ประโยชน์เชิงพาณิช ย์ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 7.2 ข้อ 5
ส่วนที่ 4 แผ่น CD หรือ DVD ให้บันทึกข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดของส่วนที่ 1 - 4 เป็นแฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (*.doc และ *.pdf) ลงในแผ่น CD หรือ DVD ตามลาดับ พร้อมระบุรายละเอียดผลงาน ชื่อสถานศึกษา
ลงในแผ่น CD หรือ DVD จานวน 3 แผ่น และบรรจุลงไว้ในซองติดไว้ที่ด้านในปกหลังของเอกสารประกอบการ
นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 2 เล่ม ๆ ละ จานวน 1 แผ่น และอีกจานวน 1 แผ่น ให้ส่งพร้อมแบบคุณลักษณะ
ผลงานประดิษฐ์ฯ ตอนลงทะเบียน
7. การพิมพ์แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบบรายงานการวิจัย
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. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 7
กลุ่มที่ 7.2 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับผู้สูงอายุ
ระดับคะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
1. เอกสารประกอบการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน (รวม 15 คะแนน)
1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามแบบ 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
1.2.2 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 คะแนน)
2
1.5
1
0
1.2.3 วิธีดาเนินการวิจัย (2 คะแนน)
2
1.5
1
0
1.2.4 ผลการวิจัย (2 คะแนน)
2
1.5
1
0
1.2.5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (2 คะแนน)
2
1.5
1
0
1.3 CD/DVD บันทึกข้อมูลตามข้อกาหนดในข้อ 4.6 (1 คะแนน)
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
1
0.5
0
0
1.4 คูม่ ือการบริโภคและแบบคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (2 คะแนน)
ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด
2
1.5
1
0
2. ข้อกาหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (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
0
0
3. บรรจุภัณฑ์ (รวม 20 คะแนน )
3.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (5 คะแนน)
5
4
3
1
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. การนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน)
4.1 การนาเสนอผลงานและการสาธิตภาษาไทย (1.5 คะแนน)
1.5
1
0.5
0
4.2 บุคลิกภาพของผู้นาเสนอผลงานภาษาไทย (1 คะแนน)
1
0.5
0
0
4.3 ความชัดเจนในการนาเสนอผลงานภาษาไทย (2.5 คะแนน)
2.5
2
1.5
1
4.4 การนาเสนอผลงานและการสาธิตภาคภาษาอังกฤษ (1 คะแนน)
1
0.5
0
0
4.5 บุคลิกภาพของผู้นาเสนองานภาคภาษาอังกฤษ (1.5 คะแนน)
1.5
1
0.5
0
4.6 ความชัดเจนในการนาเสนอผลงานภาษาอังกฤษ (2.5 คะแนน)
2.5
2
1.5
1
จุดให้คะแนนผลงานสิ่ง ประดิษฐ์ฯ

/จุดให้คะแนน...
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จุดให้คะแนนสิ่ง ประดิษฐ์
5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (รวม 15 คะแนน)
5.1 ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์ (4 คะแนน)
5.2 ราคาขายของผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์ (3 คะแนน)
5.3 ประมาณการรายรับรายจ่ายจากการขาย (4 คะแนน)
5.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการส่งเสริมการตลาด (4 คะแนน)
รวม

ดีมาก
4
3
4
4

ระดับคะแนน
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
งง
3
2
1
2
1
0
3
2
0
3
2
0
100 คะแนน

9. ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทที่ 7 กลุ่มที่ 7.2 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
สาหรับผู้สูงอายุ
1. เอกสารประกอบการนาเสนอผลงานสิง่ ประดิษฐ์ฯ และคู่มือประกอบการใช้งาน ( รวม 15 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจารณา
1.1 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์
- ข้อมูลและรายละเอียดที่กาหนดไว้ในแบบเสนอ
ของคนรุ่นใหม่ ตามแบบ ว-สอศ.-2
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 27 ข้อ
(2 คะแนน)
- มี ค วามสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น ทั้ ง ในด้ า นเนื้ อ หา
ดีมาก = (2)
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกต้อง
- ของรูปแบบในการพิมพ์ การจัดทาปก
- การจัดทารูปเล่ม เหมาะสมที่จะเก็บไว้
- เป็นเอกสารอ้างอิงได้
- ข้อมูลและรายละเอี ยดที่กาหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 27 ข้อ
- มี ค วามสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น ทั้ ง ในด้ า นเนื้ อ หา
ภาพประกอบ แต่ไม่มีความประณีตถูกต้อง
ดี = (1.5)
- ของรูปแบบ ในการพิมพ์ การจัดทาปก
- การจัดทารูปเล่ม เหมาะสมที่จะเก็บไว้
- เป็นเอกสารอ้างอิงได้
- ข้อมูลและรายละเอียดที่กาหนดไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้ง 27 ข้อ
พอใช้ = (1) - ไม่ครบถ้วน ทั้งในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ
- ไม่มีความประณีตถูกต้องของรูปแบบ
- ในการพิมพ์ การจัดทาปก การจัดทารูปเล่ม
ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
- ไม่นาส่งแบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯ
ปรับปรุง = (0)
- และคู่มือประกอบการใช้งาน
/จุดให้คะแนน...
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
1.2 รายงานการวิจัย
ตามแบบ ว-สอศ-3 (10 คะแนน)
1.2.1 การเขียนบทนา
(2 คะแนน)

1.2.2 แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
(2 คะแนน)

1.2.3 วิธีดาเนินการวิจัย
(2 คะแนน)

ข้อพิจารณา
- บทน าสะท้อ นถึ งปั ญหา วั ต ถุป ระสงค์ ขอบเขต
ดีมาก = (2) ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ชัดเจนสมบูรณ์
- บทน าสะท้อ นถึ งปั ญหา วั ตถุป ระสงค์ ขอบเขต
ประโยชน์และคุณค่าของสิ่ งประดิษฐ์ได้อย่างไม่
ดี = (1.5)
สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจน
บทน าสะท้อ นถึ งปั ญหา วั ตถุป ระสงค์ ขอบเขต
ประโยชน์และคุณค่ าของสิ่ งประดิษฐ์ได้อย่างไม่
พอใช้ = (1)
สมบูรณ์และไม่ชัดเจน
- ไ ม่ม ีบ ทน าสะท้ อ นถึ ง ปั ญ หา วั ต ถุ ป ระสงค์
ปรับปรุง = (0)
ขอบเขต ประโยชน์และคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์
มีการนาองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดีมาก = (2) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ มี ก ารน าแนวคิ ด หรื อ งานวิ จั ย
อื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัยถูกต้องครบถ้วน
มีการนาองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดี = (1.5) - มาประยุ ก ต์ ใ ช้ มี ก ารน าแนวคิ ด หรื อ งานวิ จั ย
อื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัยถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน
มีการนาองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ มี ก ารน าแนวคิ ด หรื อ งานวิ จั ย
พอใช้ = (1)
อื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
ไม่มีการนาองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุง = (0)- มาประยุกต์ใช้ ไม่มีการนาแนวคิด หรือ
- งานวิจัยอื่น ๆ มาสนับสนุนการวิจัย
มีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการใน
ดีมาก = (2) การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และวิ ธี ก ารใช้ ใ นการ
ดาเนินการวิจัยถูกต้องครบถ้วน
มีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการใน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และวิ ธี ก ารใช้ ใ นการ
ดี = (1.5)
ดาเนินการวิจัยถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย
มีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการใน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และวิ ธี ก ารใช้ ใ นการ
พอใช้ = (1)
ดาเนินการวิจัยถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลาดมาก
ไม่มีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ
ปรับปรุง = (0) ในการเก็บ รวบรวมข้ อมู ล และวิธี การใช้ ในการ
ดาเนินการวิจัย
/จุดให้คะแนน...
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
1.2.4 ผลการวิจัย
(2 คะแนน)

ดีมาก = (2) ดี = (1.5) พอใช้ = (1) ปรับปรุง = (0)

1.2.5 สรุป อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ
(2 คะแนน)

ดีมาก = (2)

ดี = (1.5)

พอใช้ = (1)

ปรับปรุง = (0)
1.3 CD/DVD บันทึกข้อมูล
ตามข้อกาหนดในข้อ 6 ส่วนที่ 4
ความครบถ้วนของข้อมูล
(1 คะแนน)

ดีมาก = (1)
ดี = (0.5)
พอใช้ = (0)

ข้อพิจารณา
การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย และมีวิธีการนาเสนอผลการวิจัยถูกต้อง
และครบถ้วนตามระเบียบวิธีวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัยบางข้อ และมีวิธีการนาเสนอผลการวิจัย
ตามระเบียบวิธีวิจัย มีข้อผิดพลาดน้อย
การวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัยบางข้อ และมีวิธีการนาเสนอผลการวิจัย
ตามระเบียบวิธีวิจัย มีข้อผิดพลาดมาก
การวิเคราะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย และไม่มีวิธีการนาเสนอผลการวิจัย
ตามระเบียบวิธีวิจัย
มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ตรงประเด็น และมีข้อเสนอแนะในการนาไป
ใช้ประโยชน์ หรือ การพัฒนาต่อยอด
ถูกต้องครบถ้วน
มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ตรงประเด็น และมีข้อเสนอแนะในการนาไป
ใช้ประโยชน์ หรือ การพัฒนาต่อยอดถูกต้อง
แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย
มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ตรงประเด็น และมีข้อเสนอแนะในการนาไป
ใช้ประโยชน์ หรือ การพัฒนาต่อยอดถูกต้อง
แต่มีข้อผิดพลาดมาก
ไม่มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
และไม่ตรงประเด็น ไม่มีข้อเสนอแนะ
ในการนาไปใช้ประโยชน์ หรือ การพัฒนาต่อยอด
ส่วนที่1,2,3 มีข้อมูลครบถ้วนทุกส่วน
ทั้งไฟล์ .DOC และไฟล์ PDF
ส่วนที่1,2,3 ส่วนใดส่วนหนึ่งมีข้อมูล ไม่ครบถ้วน
แต่มีข้อมูลทั้งไฟล์ .DOC และไฟล์ PDF
ส่วนที่1,2,3 มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
/จุดให้คะแนน ...
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1.4 คู่มือการบริโภค/
ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/
รายละเอียด
(2 คะแนน)

ดีมาก = (2)

ดี = (1.5)

พอใช้ = (1)

ปรับปรุง = (0)

ข้อพิจารณา
มีรายละเอียดของส่วนผสม วิธีการเตรียม
เพื่อบริโภค วิธีการเก็บรักษา วัน เดือน ปี ที่ผลิต
หรือ หมดอายุ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถ
ติดต่อได้ ครบถ้วน
มีรายละเอียดของส่วนผสม วิธีการเตรียม
เพื่อบริโภค วิธีการเก็บรักษา วัน เดือน ปี ที่ผลิต
หรือ หมดอายุ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถ
ติดต่อได้ เพียง 4 อย่าง
มีรายละเอียดของส่วนผสม วิธีการเตรียม
เพื่อบริโภค วิธีการเก็บรักษา วัน เดือน ปี ที่ผลิต
หรือ หมดอายุ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถ
ติดต่อได้ เพียง 3 อย่าง
ไม่มีรายละเอียดของส่วนผสม วิธีการเตรียม
เพื่อบริโภค วิธีการเก็บรักษา วัน เดือน ปี ที่ผลิต
หรือ หมดอายุ และที่อยู่ของผู้ผลิตที่สามารถ
ติดต่อได้

2. ข้อกาหนด/คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 40 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อพิจารณา
เป็นผลิ ตภั ณฑ์อ าหารที่คิด ค้นและพัฒ นาขึ้ นใหม่
2.1 ประดิษฐ์ หรือ พัฒนาขึ้นใหม่
สาหรับผู้สูงอายุเป็นตารับเฉพาะทั้งสูตร ส่วนผสม
ดีมาก = (8)
(8 คะแนน)
และวิธีการ
เป็นผลิ ตภั ณฑ์อ าหารที่คิด ค้นและพั ฒ นาขึ้ นใหม่
สาหรับผู้สูงอายุที่มีการพัฒนาสูตร หรือส่วนผสม
ดี = (6)
หรือวิธีการอย่างน้อย 2 ใน 3 ส่วน
เป็นผลิ ตภั ณฑ์อ าหารที่คิด ค้นและพัฒ นาขึ้ นใหม่
สาหรับผู้สูงอายุที่มีการพัฒนาสูตร หรือส่วนผสม
พอใช้ = (4)
หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ปรับปรุง = (2) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ไม่คิดค้น หรือพัฒนาขึ้นมาใหม่

/จุดให้คะแนน ...
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2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(8 คะแนน)

ดีมาก = (8)

ดี = (6)

พอใช้ = (4)
ปรับปรุง =(2)
2.3 การเลือกใช้วัสดุ
(7 คะแนน)

ดีมาก = (7)
ดี = (5)
พอใช้ = (3)
ปรับปรุง =(1)

2.4 ขั้นตอนการพัฒนา
(7 คะแนน)
ดีมาก = (7)

ดี = (5)

พอใช้ = (3)
ปรับปรุง = (1)

ข้อพิจารณา
เป็นผลิ ตภั ณฑ์อ าหารที่คิด ค้นและพัฒ นาขึ้ นใหม่
สาหรับผู้สูงอายุเกิดจากองค์ความรู้ใหม่
ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
เป็นผลิ ตภั ณฑ์อ าหารที่คิด ค้นและพัฒ นาขึ้ นใหม่
สาหรับผู้สูงอายุ เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
เป็นผลิ ตภั ณฑ์อ าหารที่คิด ค้นและพัฒ นาขึ้ น ใหม่
สาหรับผู้สูงอายุ เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีการพัฒนาเฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์
เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ อาหารส าหรั บผู้ สู งอายุห รื อบรรจุ
ภัณฑ์ที่ไม่มีการพัฒนา
1. ใช้วสั ดุเหมาะสม 2. ประหยัด 3. ปลอดภัย
กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ครบทั้ง 3 ด้าน
1. ใช้วัสดุเหมาะสม 2. ประหยัด 3. ปลอดภัยกับ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 2 ด้าน
1. ใช้วัสดุเหมาะสม 2. ประหยัด 3. ปลอดภัยกับ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพียง 1 ด้าน
ใช้วัสดุไม่เหมาะสม ไม่ประหยัด ไม่ปลอดภัย
1. ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
2. สอดคล้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ ครบ 3 ประการ
1. ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
2. สอดคล้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ มี 2 ประการ
1. ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
2. สอดคล้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ มี 1 ประการ
ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
/จุดให้คะแนน ...
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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)

ข้อพิจารณา
พิจารณาจากคุณลักษณะ 3 ประการ คือ
1. ดึงดูดความสนใจ
2. มีคุณสมบัติในด้าน ลั กษณะปรากฏ สี กลิ่ น
รสชาติ เนื้อสัมผัส ที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ
3. มีประโยชน์ทางโภชนาการต่อผู้สูงอายุ
พิจารณาจากคุณลักษณะ 2 ประการ คือ
1. ดึงดูดความสนใจ
2. มีคุณสมบัติในด้าน ลั กษณะปรากฏ สี กลิ่ น
รสชาติ เนื้อสัมผัส ที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ
3. มีประโยชน์ทางโภชนาการต่อผู้สูงอายุ
พิจารณาจากคุณลักษณะ 1 ประการ คือ
1. ดึงดูดความสนใจ
2. มีคุณสมบัติในด้าน ลั กษณะปรากฏ สี กลิ่ น
รสชาติ เนื้อสัมผัส ที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ
3. มีประโยชน์ทางโภชนาการต่อผู้สูงอายุ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจ แต่ขาดคุณสมบัติอื่น
ผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
โดยมี เ อกสารรั บ รองผลการตรวจวิ เ คราะห์ ที่
ประทับตราของหน่วยงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ที่ เ ที ย บเคี ย ง พร้ อ มแสดงเอกสารมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารมี เ อกสารรั บ รองผลการตรวจ
วิ เ คราะห์ ที่ ป ระทั บ ตราของหน่ ว ยงานตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง ไม่แสดงเอกสาร
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง
ผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ที่ประทับตรา
ของหน่วยงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง
แต่รายการไม่ครบถ้วน
ไม่มเี อกสารรับรองความปลอดภัย

/3. บรรจุภัณฑ์...
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3. บรรจุภัณฑ์ (รวม 20 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
3.1 การออกแบบ
(5 คะแนน)

ดีมาก = (5)
ดี = (4)
-

พอใช้ = (3)
-

ปรับปรุง = (1) 3.2 การเลือกใช้วสั ดุ
(4 คะแนน)

ดีมาก = (4)
ดี = (3)
พอใช้ = (2)
ปรับปรุง = (1)

ข้อพิจารณา
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
2. มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์
4. สะดวกต่อการนาไปใช้
ครบทั้ง 4 ประการ
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
2. มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์
4. สะดวกต่อการนาไปใช้
เพียง 3 ประการ
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
2. มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์
4. สะดวกต่อการนาไปใช้
เพียง 2 ประการ
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
1. ออกแบบตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
2. มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ
3. สื่อให้รู้ถึงชนิดของผลิตภัณฑ์
4. สะดวกต่อการนาไปใช้ เพียง 1 ประการ
เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์
มีความปลอดภัย และประหยัด
เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์
มีความปลอดภัย แต่ไม่ประหยัด
เลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์
ไม่มีความปลอดภัย และไม่ประหยัด
เลือกใช้วัสดุไม่เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์

/จุดให้คะแนน...
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3.3 บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
(3 คะแนน)

ดีมาก = (3)

ดี = (2)

พอใช้ = (1)
ปรับปรุง = (0)
3.4 รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์
(4 คะแนน )

ดีมาก = (4)

ดี = (3)

พอใช้ = (2)

ปรับปรุง = (1)

ข้อพิจารณา
1. มีรูปทรงสวยงาม 2. มีความคงทน
3. มีขนาด และน้าหนักที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ครบ 3 ประการ
1. มีรูปทรงสวยงาม 2. มีความคงทน
3. มีขนาด และน้าหนักที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
เพียง 2 ประการ
1. มีรูปทรงสวยงาม 2. มีความคงทน
3. มีขนาด และน้าหนักที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
เพียง 1 ประการ
บรรจุภัณฑ์ มีรูปทรง ความคงทน ขนาด
และน้าหนักไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นแสดงไว้
ที่บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิ ตภัณฑ์ ผู้ ผ ลิ ตสถานที่
ผลิ ต วั น เดื อ น ปี ที่ ผ ลิ ต และหรื อ หมดอายุ
น้ าหนั ก หรื อ ปริ ม าตร ส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ
โดยประมาณ ข้อมูลทางโภชนาการ ครบถ้วน
มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นแสดงไว้
ที่บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิ ตภัณฑ์ ผู้ ผ ลิ ตสถานที่
ผลิ ต วั น เดื อ น ปี ที่ ผ ลิ ต และ หรื อ หมดอายุ
น้ าหนั ก หรื อ ปริ ม าตร ส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ
โดยประมาณครบถ้วน ข้อมูลทางโภชนาการ แต่
บางส่วนไม่ถูกต้อง
มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นแสดงไว้
ที่บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผลิ ตภัณฑ์ ผู้ ผ ลิ ตสถานที่
ผลิ ต วั น เดื อ น ปี ที่ ผ ลิ ต และ หรื อ หมดอายุ
น้ าหนั ก หรื อ ปริ ม าตร ส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ
โดยประมาณ ไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง
ไม่มีรายละเอียดข้อมูล ผลิ ตภัณฑ์อาหารที่จาเป็น
แสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์

/จุดให้คะแนน...
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
3.5 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์
(4 คะแนน)
ดีมาก = (4)

ดี = (3)

พอใช้ = (2)

ปรับปรุง = (1)

ข้อพิจารณา
1. มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
3. ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
4. ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
ครบ 4 ประการ
1. มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
3. ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
4. ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
เพียง 3 ประการ
1. มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
3. ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
4. ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
เพียง 2 ประการ
1. มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
3. ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
4. ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
เพียง 1 ประการ

/4. การนาเสนอ...
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4. การนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ (รวม 10 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
4.1 ความพร้อมในการนาเสนอ
ผลงานและการสาธิต ภาษาไทย
(1.5 คะแนน)
ดีมาก = (1.5)

4.2 บุคลิกภาพของผู้นาเสนอผลงาน
ภาษาไทย (1 คะแนน)

ข้อพิจารณา
1. มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงาน
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย
สาธิต ทดลอง โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ
3. มีเอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วน
และเหมาะสม ครบ 3 ประการ
1. มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงาน
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย
ดี = (1)
สาธิต ทดลอง โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ
3. มีเอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วน
และเหมาะสม เพียง 2 ประการ
1. มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงาน
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย
สาธิต ทดลอง โดยใช้ของจริง หรือ สื่อประกอบ
พอใช้ = (0.5)
3. มีเอกสารในการเผยแพร่ผลงานอย่างครบถ้วน
และเหมาะสม เพียง 1 ประการ
ปรับปรุง = (0)- 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
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ดีมาก = (1)
ของผู้นาเสนอ เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน

/จุดให้คะแนน...
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
4.3 ความชัดเจนในการนาเสนอผลงาน
ภาษาไทย
(2.5 คะแนน)

ดีมาก = (2.5)

ดี = (2)

พอใช้ = (1.5)

ปรับปรุง = (1)

ข้อพิจารณา
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 4 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 3 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 2 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 1 ด้าน

/จุดให้คะแนน..
.
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
4.4 ความพร้อมในการนาเสนอ
ผลงานและการสาธิต ภาษาอังกฤษ
(1.5 คะแนน)

ดีมาก = (1.5)

ดี = (1)

พอใช้ = (0.5)
ปรับปรุง = (0)
4.5 บุคลิกภาพของผู้นาเสนอผลงาน
ภาษาอังกฤษ (1 คะแนน)

ดีมาก = (1)
ดี = (0.5)
ปรับปรุง = (0)

ข้อพิจารณา
มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงาน
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย
สาธิ ต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่
ผลงานอย่างครบถ้วนและเหมาะสม
มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงาน
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย
สาธิ ต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่
ผลงานแต่มีข้อบกพร่องบางส่วน
มีการเตรียมการในด้านการนาเสนอผลงาน
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการอธิบาย
สาธิ ต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่
ผลงานแต่มีข้อบกพร่องมาก
ไม่มีความพร้อมในการนาเสนอผลงาน
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ของผู้นาเสนอ เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ของผู้นาเสนอ ไม่เหมาะสมด้านใดด้านหนึ่ง
การแต่งกาย การใช้คาพูด กิริยา มารยาท
ของผู้นาเสนอไม่เหมาะสม

/จุดให้คะแนน...
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
4.6 ความชัดเจนในการนาเสนอผลงาน
ภาษาอังกฤษ
(2.5 คะแนน)

ดีมาก = (2.5)

ดี = (2)

พอใช้ = (1.5)

ปรับปรุง = (1)

ข้อพิจารณา
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 4 ด้าน
อธิบายประกอบการสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 3 ด้าน
อธิบายประกอบสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอยด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 2 ด้าน
อธิบายประกอบสาธิต หรือ ทดลอง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นจริงในด้านแนวความคิดการประดิษฐ์
ด้านประโยชน์ใช้สอยด้านประสิทธิภาพ
และวิธีการทางานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
ได้ถูกต้อง 1 ด้าน

/5. การใช้ประโยชน์...
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5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (รวม 15 คะแนน)
จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.1 ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ดีมาก = (4)
พร้อมบรรจุภัณฑ์
(4 คะแนน)
ดี = (3)
พอใช้ = (2)
ปรับปรุง = (1)
5.2 ราคาขายของผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์
(3 คะแนน)

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

5.3 ประมาณการรายรับรายจ่าย
(4 คะแนน )

ดีมาก = (4)
ดี = (3)
พอใช้ = (2)
ปรับปรุง = (0)

ข้อพิจารณา
แสดงรายการต้น ทุ นการผลิ ต จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต
ครบถ้วนถูกต้อง
แสดงรายการต้น ทุ นการผลิ ต จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต
ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง
แสดงรายการต้น ทุ นการผลิ ต จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต
ไม่ครบถ้วนแต่ถูกต้อง
แสดงรายการต้น ทุ นการผลิ ต จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ต่อระยะเวลาการผลิต
ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง
การกาหนดราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
การกาหนดราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน
ได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่เหมาะสม
การกาหนดราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน
ได้อย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม
ไม่มีการกาหนดราคาขายต่อหน่วยเทียบกับต้นทุน
แสดงแผนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เหมาะสม
พร้อมทั้งประมาณการรายรับรายจ่ายในระยะเวลา
1 ปี ได้ถูกต้อง
แสดงแผนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
พร้อมทั้งประมาณการรายรับรายจ่ายได้ถูกต้อง แต่
ไม่ครบตามระยะเวลา
แสดงแผนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไม่ถูกต้องแต่ครบตามระยะเวลา
ไม่มีแผนการผลิ ตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
ประมาณการรายรับรายจ่าย

/จุดให้คะแนน…
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จุดให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
5.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และส่งเสริม การตลาด
(4 คะแนน )

ดีมาก = (4)
ดี = (3)
พอใช้ = (2)
ปรับปรุง = (0)

ข้อพิจารณา
ก าหนดกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายและมี แ ผนส่ ง เสริ ม
การตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
กาหนดกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้า หมายที่ ถูก ต้ อ งและมี แ ผน
ส่งเสริมการตลาดและไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
กาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่ถูกต้อง
แต่มีแผนส่งเสริมการตลาด
ไม่ มี ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย และไม่ มี แ ผนส่ ง เสริ ม
การตลาด

หมายเหตุ หากคะแนนรวมของผลงานมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจากจุดให้คะแนนด้านคุณค่า ว่ามีคะแนนต่างกัน
หรือไม่ โดยพิจารณาตามลาดับจุดให้คะแนนที่มากไปหาน้อย

(นายบุญเลิศ สัสสี)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับชาติ

(นายมงคลชัย สมอุดร)
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมอาชีวศึกษา

