
การประกวดนวัตกรรมทางอาหารจากกล้วยไข่ 
 
1.  ระดับชั้นที่จัดการแข่งขัน 

1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
2. คุณสมบัตแิละจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 เป็นการแข่งขันประเภททีม 
 2.2 แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้ทีมละ3 คน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม 
 2.3 ไม่มีการรับสมัครเข้าแข่งขันหน้างาน หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อครูผู้ควบคุม/ผู้เข้าแข่งขัน ขอให้
ด า วน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ขออนุญ าต เปลี่ ยนแปล งร ายชื่ อค รู ผู้ ค วบคุ ม / ผู้ เ ข้ า แ ข่ ง ขั น  ที่ เ ว็ บ ไ ซต์ 
http://scitech.kpru.ac.th 
3. ก าหนดการ สถานที่การแข่งขัน 
 3.1 วันที่แข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 

3.2 สถานที่รายงานตัวและแข่งขัน : ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ชั้น 1 (48122) โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 48) 

3.3 เวลาการแข่งขัน 
  เวลา  08.30-09.00 น. รายงานตัว 
  เวลา  09.00-12.00 น. ประกวด  
  เวลา  12.00-13.00 น. ประกาศผลการตัดสิน 
4. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 4.1  หัวข้อการประกวด  

“นวัตกรรมทางอาหารจากกล้วยไข่” 
4.2 รูปแบบการประกวด 

  น าเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบทีมละ 7 นาที  และตอบค าถามคณะกรรมการ 3 นาที พร้อม
ทั้งให้คณะกรรมการพิจารณาทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ 

4.3 การแสดงผลงาน/น าเสนอผลงาน 
แผ่นน าเสนอเป็นกระดาษขนาดมาตรฐาน A0 หรือโปสเตอร์ไวนิลขนาด 80 เซนติเมตร x 120 

เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่น แนวตั้ง และควรมีข้อความเนื้อหาประกอบแผ่นน าเสนองานที่ส าคัญดงันี้ 
1) ชื่อโรงเรียน  
2) ชื่อนวัตกรรม 
3) ชื่อผู้ผลิตนวัตกรรม 
4) ชื่อครูที่ปรึกษา  
5) บทคัดย่อ  
6) วัตถุประสงค์ 
7) วิธีการด าเนินงานและผลของการด าเนินงานผลิตนวัตกรรม 
8) สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

5. เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน  
หัวข้อที่ประเมิน รายละเอียดของการประเมินในแต่ละหัวข้อ คะแนน (%) 

1. ความเป็นนวัตกรรม 1.1 แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานความรู้โดยต้องมี
หักฐานทางวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์(10 คะแนน) 
1.2 ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากเดิมที่มีอยู่ในท้องตลาด
และใช้หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรม(10 
คะแนน) 

20 



หัวข้อที่ประเมิน รายละเอียดของการประเมินในแต่ละหัวข้อ คะแนน (%) 
2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์/ 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ตรงตามแนวคิดผลิตภัณฑ์และแนวทางการ
จัดการประกวด (5 คะแนน) 
2.2 กระบวนการมีความเหมาะสมและมีความชัดเจน มีการ
ใช้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ (20 
คะแนน) 

25 

3. ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงออกถึงความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ที่อยู่บนพ้ืนฐานของ
ความรู้/ เข้าใจในเนื้อหาวิชาการ(10 คะแนน)  

10 

4. ความสามารถในการต่อยอด 
ทางธุรกจิ 

สามารถน าไปขยายผลในเชิงธุรกิจได้(ขายได้)  (คะแนนความ
เป็นไปได้ สูง = 10, ปานกลาง = 7, น้อย = 5) 

10 

5. การน าเสนอผลงาน / การ 
แกไข้ปัญหาเฉพาะหน้า การ
น าเสนอผลงานผ่านน าเสนองาน
หรือโปสเตอร์ 

5.1 การล าดับเรื่องราว เชื่อมโยงความคิด (5 คะแนน)  
5.2 ภาพในแผ่นน าเสนองานหรือโปสเตอร์น าเสนอผลงาน มี
ข้อความสื่อสารชัดเจน เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ (10 
คะแนน) 

15 

6. การตอบค าถาม 6.1 ตอบได้ตรงค าถามและถูกต้อง(5 คะแนน) 
6.2 บุคลิกภาพดี พูดจาชัดถ้อยชัดค ามีมารยาทในการตอบ
และปฏิภาณ ไหวพริบในการตอบ (5 คะแนน) 

10 

7. ผลการพจิารณาการทดสอบ
ชิมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

- ชอบมากที่สุด (10 คะแนน) - ชอบปานกลาง (7 คะแนน) - 
ชอบน้อย (5 คะแนน)     

10 

รวม 100 
 หมายเหตุ: การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
6. รายละเอียดรางวัล 

6.1 รางวัลตอบแทน   
รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล  1,200 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    800 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
  รางวัลชมเชย             ได้รับเกียรติบัตร 
 เกณฑ์การพิจารณาระดับเหรียญรางวัล 

คะแนน  80-100   คะแนน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
  คะแนน  70-79     คะแนน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน  60-69     คะแนน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 

6.2 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้เกียรติบัตรคนละ 1 ใบ รวมทั้งครูผู้ควบคุมท่ีน านักเรียนเข้า
แข่งขันไม่เกินทีมละ 2 ท่าน ซึ่งทางโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ท่ี http://scitech.kpru.ac.th   
 6.3 นักเรียนที่ได้รับรางวัลจะต้องน าส าเนาบัตรประชาชนหรือส านาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของนักเรียน             
โดยรับรองส าเนาถูกต้อง ติดต่อฝ่ายการเงินและจัดหารางวัล ณ ห้องบรรยาย ชั้น 1 (48158) อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 48) 

6.4 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพ่ิม/ลด จ านวนรางวัล/เกียรติบัตร 
7. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 7.1 ช่องทางการสมัคร 

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น ลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซต์ http://scitech.kpru.ac.th 
7.2 หมดเขตรับสมัคร  

 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 



 
7.3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันทาง http://scitech.kpru.ac.th                 
ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 
8. ผู้รับผิดชอบการแข่งขัน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต  รัตนพันธุ์ 
 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์ 0 5570 6555 ต่อ 4010 

http://scitech.kpru.ac.th/

