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ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน 

การประกวดสดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  ประจําปการศ ึกษา 2558 
………………………………………….. 

ประเภทท ี่ 7 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 
 

1. คําจํากัดความ :  
     อาหาร 
   หมายถึง  สิ่งท่ีรับประทานแลวเปนประโยชนแกรางกาย ไมเปนโทษตอรางกาย 
  ...ผลิตภัณฑอาหาร 
   หมายถึง  อาหารสําเร็จรูป หรือก่ึงสําเร็จรูปพรอมบรรจุภัณฑ ซ่ึงไดจาก 
       กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และประมงสําหรับมนุษย 
       ใชบริโภค ท่ีคิดคนข้ึนใหม หรือพัฒนาใหดีข้ึนจากเดิม สามารถแสดง
       ข้ันตอนการคิดคนแปรรูป สวนประกอบ คุณคาทางโภชนาการ  
       วิธีการบริโภค และขอมูลอ่ืน ๆ ตามประเภทผลิตภัณฑอาหาร 
       ไดอยางชัดเจนมีความปลอดภัย ราคาเหมาะสม ตรงตามกลุม 
       ลูกคาเปาหมาย 
  ...ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป 
   หมายถึง  สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑอาหาร พรอมบรรจุภัณฑท่ีทําข้ึนเรียบรอย 
       พรอมรับประทาน 

  ...ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูป 
   หมายถึง  สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑอาหาร พรอมบรรจุภัณฑท่ีทําข้ึนเรียบรอย 
       แตไมพรอมใชรับประทานตองนําไปปรุง หรือผานกรรมวิธีอยางใด 
       อยางหนึ่ง จึงจะรับประทานได 

2. เจตนารมณ : เพ่ือใหเกิดผลงานสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร พรอมบรรจุภัณฑของนักเรียน นักศึกษา 

     ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงสามารถนําไปสู 
     การใชประโยชน และเพ่ิมมูลคาในเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรม 
 

3.  ว ัตถ ุประสงค 
  3.1  เพ่ือสนองยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอาชีวศึกษาของชาติ 

  3.2  เพ่ือสงเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา 

  3.3  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชย และอ ุตสาหกรรม 
  3.4  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู และทักษะในกระบวนการประดิษฐคิดคน  
                  พัฒนานว ัตกรรมและเทคโนโลยี ประเภทผลิตภัณฑอาหาร 
  3.5  เพ่ือนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในกระบวนการผลิต  
        หรือพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
  3.6  เพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลผลิตทางการเกษตร และประมง 
  3.7  เพ่ือสนับสนุนการสรางผลิตภัณฑสถานศึกษา สูการสรางงานสรางอาชีพ 
  3.8  เพ่ือสนับสนุนการนําผลงานเขารับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 
 

/ 4. ขอกําหนดท่ัวไป… 
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4. ขอกําหนดทั่วไป 
  4.1  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสามารถพัฒนากระบวนการผลิตสูเชิงพาณิชยและหรือ 
        อุตสาหกรรม           
  4.2  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีคิดคนข้ึนใหม หรือพัฒนาใหดีข้ึนจากเดิม และเหมาะสมกับ 
        การบริโภค มีความปลอดภัย ปราศจากผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
        โดยนักเรียน นักศึกษา เปนผูประดิษฐ 

  4.3  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีมีกระบวนการผลิตสามารถนําเสนอตามรูปแบบของงานวิจัยได  

        และสามารถสาธิต หรือทดลองการใชงานจริงตามวัตถุประสงคของสิ่งประดิษฐนั้น ๆ 

  4.4  เปนผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเกิดจากการบูรณาการการเรียน การสอน ท่ีสามารถสาธิต  

 หรือทดลองการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค หรือมีหลักฐานแสดงการสาธิต  

 หรือทดลองการใชงานใหเห็นไดอยางเดนชัด  
  4.5  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขารวมการประกวดประเภทท่ี 7 จากสถานศึกษาเดียวกัน     
        ตองไมซํ้ากับผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทอ่ืนๆ อาทิเชน ชื่อ รูปราง คุณลักษณะ         
        และกระบวนการทํางาน ฯลฯ 
 4.6  มีเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ รายงานการว ิจ ัย ค ูม ือประกอบ    
  การใช งาน และแบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ จํานวน 3 เลม  
  (เอกสารจะตองอยูภายในเลมเดียวกัน หากไมอยูภายในเลมเดียวกัน คณะกรรมการจะไม
  พิจารณาตรวจใหคะแนน จะมีผลคะแนนเปนศูนย) 
 4.7  แบบแสดงคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเขารวมการประกวดใหเปนไปตามแบบท่ี 
  สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กําหนด จํานวน 4 แผน 
  (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน ) 
 4.8  ใหบันทึกขอมูลเนื้อหาท้ังหมดลงแฟ มข อม ูลอ ิเล ็กทรอน ิกส (*.doc และ *.pdf) ลงแผ น  
  CD หร ือ DVD ตามลําดับ พรอมระบุรายละเอียด ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา  
  จํานวน 4 แผน และบรรจุลงไวในซองต ดิไว ท ี่ด านในปกหล ังของเอกสารประกอบการ  
  นำเสนอผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ท ั้ง 3 เล ม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และอีก จํานวน 1 แผน  
  ใหนําสงตอนลงทะเบียนพรอมแบบแสดงคุณลักษณะฯ  ตามขอ 4.7 

  4.9  มีนักเรียน น ักศ ึกษา ผ ูร วมประด ิษฐ ค ิดค น จํานวนไม เก ิน 10 คน และท ี่ปร ึกษา 

        จํานวนไม เก ิน 5 คน 
 

5.  หล ักเกณฑ การพ ิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
   5.1  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดท่ัวไป  
   ของผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทท ี่ 7 ท ุกประการ จ ึงจะเขารวมการประกวดได 
  5.2  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวดจะตองลงทะเบียนและติดตั้งผลงานตามวันและเวลา
   ท่ีกําหนดหากไมลงทะเบียนและติดตั้งตามวันและเวลาท่ีกําหนด  
   ไมอนุญาตใหเขารวมการประกวดแตอนุญาตใหจัดแสดงผลงานได 
  5.3  การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ ในการสงเขาประกวด สามารถ
        เปลี่ยนแปลงไดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเทานั้น และตองแจงลวงหนากอน          
        การประกวดไม น อยกว า 7 ว ัน สวนการประกวดในระดับภาคและระดับชาติ  
 ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
 

/ 5.4  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ... 
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  5.4  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงเขาประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา 
  มีการลอกเลียนแบบ หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 5.5  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีสงประกวดและไดรับรางวัล หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังวา
  มีการลอกเลียนผลงาน หรือสงประกวดมากกวา 1 ประเภท จะถูกถอดถอนรางวัล  
  และเลื่อนลําดับรางวัลถัดไปข้ึนมาแทน 
 5.6  ผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีมีการซ้ือขายในทองตลาด แลวนํามาปรับปรุง หรือดัดแปลงเพียง
  เล็กนอย เพ่ือสงเขาประกวดจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
  5.7  กรณีท่ีเปนการนําสินคา หรือผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายมาพัฒนาตอยอด ตองสามารถ     
        แสดงใหเห็นวาไดมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิมอยางไร โดยจะตอง 
        ไมลอกเลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรของผูอ่ืน 
  5.8  กรณีเกิดปญหาในการดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลางเปนผูชี้ขาด 

 
6.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส ิ่งประด ษิฐ ฯ และรายงานการว ิจ ัย  
 ใหจัดสงเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และรายงานการวิจัยในวันลงทะเบียน 
ตามกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด จํานวน 3 เล ม ภายในเล ม ประกอบด วย 5 สวน  ดังนี้ 
  ส วนท ี่ 1  แบบนําเสนอผลงานส ิง่ประด ษิฐ 
  ส วนท ี่ 2  รายงานการว ิจ ัย บทท ี่ 1 - บทท ี่ 5  ไม เก ินจํานวน 20 หน า โดยไม รวมปก บทค ัดย อ  
    กิตต ิกรรมประกาศ สารบ ัญ บรรณาน ุกรม และภาคผนวก  
    (หากเก ินจํานวน 20 หน า คณะกรรมการจะไม รับพ ิจารณา ) 
  ส วนท ี่ 3  ค ูม ือประกอบการใช งานเป ็นภาษาไทย หร ือภาษาอ ังกฤษ 
 ส วนท ี ่4  แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท่ีเขารวมการประกวดใหเปนไปตามแบบท่ี 
   สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กําหนด จํานวน 4 แผน 
    (อยูในเลม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และแยกสงตอนลงทะเบียน จํานวน 1 แผน ) 
  ส วนท ี่ 5  ใหบันทึกขอมูลเนื้อหาท้ังหมดของสวนท่ี 1 - 4  เปนแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
     (*.doc และ *.pdf) ลงในแผน CD หรือ DVD ตามลําดับ พรอมระบุรายละเอียด                   
               ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา ลงในแผน CD หรือ DVD  จ ํานวน 4 แผ น  
    และบรรจลุงไวในซองต ดิไว ท ี่ด านในปกหล ังของเอกสารประกอบการนำเสนอ 
    ผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ท ั้ง 3 เล ม ๆ ละ จํานวน 1 แผน และอีก จํานวน 1 แผน  
    ใหสงพรอมแบบแสดงคุณลักษณะผลงานประดิษฐฯ ตอนลงทะเบียน    
  

7.  การพิมพแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ และรายงานการวิจัย 
  7.1  ร ูปแบบต ัวอ ักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 
  7.2  ขนาดต ัวอ ักษร แบบปกต ิ ขนาด 16 point และห ัวข อ ขนาด 18 point 
 
 
 
 

 
/ 8.  หลักเกณฑ... 
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8.  หลักเกณฑการพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐฯ ประเภทที ่7 

 

/ จุดใหคะแนน... 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประด ิษฐฯ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1.  เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ และคูมือประกอบการใชงาน  (รวม 15 คะแนน) 

1.1  แบบนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (2 คะแนน) 

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล / รายละเอียด  2 1.5 1 0 

1.2  เอกสารรายงานการวิจัย  (10 คะแนน) 

      1.2.1  การเขียนบทนํา  (2 คะแนน)  2 1.5 1 0 

      1.2.2  แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

      1.2.3  วิธีดําเนินการวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

      1.2.4  ผลการวิจัย  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

      1.2.5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 

1.3  CD/DVD บันทึกขอมูลตามขอกําหนดในขอ 4.8  (1 คะแนน) 

      ความครบถวนสมบูรณของขอมูล  1 0.5 0 0 

1.4  คูมือประกอบการใชงานและแบบฟอรมคุณลักษณะของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  (2 คะแนน) 

      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล / รายละเอียด  2 1.5 1 0 

2.  ขอกําหนด / คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 45 คะแนน) 

     2.1  ประดิษฐ หรอืพัฒนาข้ึนใหม  (10 คะแนน)  10 7 5 3 

     2.2  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  (10 คะแนน) 10 7 5 3 

     2.3  การเลือกใชวัสด ุ (7 คะแนน) 7 5 3 1 

     2.4  ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ  (8 คะแนน) 8 6 4 2 

     2.5  ความนาสนใจของผลิตภัณฑ  (5 คะแนน) 5 4 3 2 

     2.6  ความปลอดภยัของผลิตภัณฑ  (5 คะแนน) 5 3 1 0 

3.  บรรจุภัณฑ  (รวม 20  คะแนน ) 
          3.1  การออกแบบบรรจุภัณฑ  (5 คะแนน) 5 4 3 1 

     3.2  การเลือกใชวัสด ุ ( 4 คะนน ) 4 3 2 1 

     3.3  บรรจุภัณฑเหมาะสมกับผลิตภัณฑ  (3  คะแนน) 3 2 1 0 

     3.4  รายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

     3.5  ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

4.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

     4.1  ความพรอมในการนําเสนอผลงานและสาธิต  (2 คะแนน ) 2 1.5 1 0 

     4.2  บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน  (1 คะแนน) 1 0.5 0 0 

     4.3  ความชัดเจนในการนําเสนอผลงาน  (2 คะแนน) 2 1.5 1 0 
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จุดใหคะแนนส่ิงประด ิษฐ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุ
 5.  การใชประโยชนเชิงพาณิชย  (รวม 15 คะแนน) 

     5.1  ตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑ พรอมบรรจุภัณฑ  (5 คะแนน) 4 3 2 1 

     5.2  ราคาขายของผลิตภัณฑ พรอมบรรจุภัณฑ  (3 คะแนน) 3 2 1 0 

     5.3  ประมาณการรายรับท่ีแทจริงจากการขาย  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

     5.4  กลุมลูกคาเปาหมาย และการสงเสริมการตลาด  (4 คะแนน) 4 3 2 1 

รวม 100  คะแนน 

 
9. ข อพ ิจารณาการให คะแนนผลงานส ิ่งประด ิษฐ ฯ ประเภทท ี่ 7 
 

 
 
 

/ จุดใหคะแนน... 

 

1. เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานส่ิงประด ิษฐฯ และคูม ือประกอบการใชงาน ( รวม 15 คะแนน) 
จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.1  แบบนําเสนอผลงานส ิง่ประดิษฐ 
      ความชัดเจนถูกตองของขอมูล  
      / รายละเอียด   
      (2 คะแนน) 

ดีมาก (2)  = 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบ
นําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 19 ขอ  

 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 
ภาพประกอบ มีความประณีตถูกตองของ
รูปแบบในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํา
รูปเลม  

 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

 

ดี  (1.5)  = 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบ
นําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 19 ขอ  

 มีความสมบูรณครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา 
ภาพประกอบ แตไมมีความประณีตถูกตอง 

 ของรูปแบบ ในการพิมพ การจัดทําปก  
 การจัดทํารูปเลม  
 เหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

พอใช  (1)  = 
 

 ขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในแบบ
นําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ ท้ัง 19 ขอ  

 ไมครบถวน ท้ังในดานเนื้อหา ภาพประกอบ  
 ไมมีความประณีตถูกตองของรปูแบบ 
 ในการพิมพ การจัดทําปก การจัดทํารูปเลม  

ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บไวเปนเอกสารอางอิงได 

ปรับปรุง (0) = 
 

 ไมนําสงแบบนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
 และคูมือประกอบการใชงาน 
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/ จุดใหคะแนน... 

 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.2  เอกสารรายงานการวิจัย 
       (10 คะแนน) 
 

      1.2.1 การเขียนบทนํา   
               (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 
 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
 ความสอดคลองของวัตถุประสงค 
 กับสภาพปญหาครบถวนถูกตอง 

ดี (1.5) = 
 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
 ความสอดคลองของวัตถุประสงค 
 กับสภาพปญหาถูกตอง แตไมครบถวน 

พอใช (1) = 

 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
 ความสอดคลองของวัตถุประสงค 

กับสภาพปญหาไมสอดคลองกัน 

ปรับปรุง(0)= 

  ไมมีความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
 วัตถุประสงค และสภาพปญหา 

       1.2.2  แนวคิด ทฤษฎ ี 
               และงานวิจยัท่ีเก่ียวของ 
               (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 
มีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
มาประยุกตใช มีการนําแนวคิด หรืองานวิจัยอ่ืนๆ 
มาสนับสนุนการวิจัยถูกตองครบถวน 

ดี (1.5) = 
มีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 มาประยุกตใช มีการนําแนวคิด หรืองานวิจัยอ่ืนๆ 
มาสนับสนุนการวิจัยถูกตองแตไมครบถวน 

พอใช (1) = 

มีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
มาประยุกตใช มีการนําแนวคิด หรืองานวิจัยอ่ืนๆ 
มาสนับสนุนการวิจัยไมถูกตองไมครบถวน 

ปรับปรุง (0)= 

ไมมีการนําองคความรูจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 มาประยุกตใช ไมมีการนําแนวคิด หรืองานวิจัย

อ่ืนๆ มาสนับสนุนการวจิัย 

       1.2.3  วิธีดําเนินการวิจยั 
                (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการท่ีใช 
ในการดําเนินการวิจัยถูกตองครบถวน 

ดี (1.5) = 

ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการท่ีใช 
ในการดําเนินการวิจัยถูกตอง 
แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช (1) = 

ความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการท่ีใช 
ในการดําเนินการวิจัยถูกตองครบถวน 
แตมีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง (0)= 
ไมมีความเหมาะสมของเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ  
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการท่ีใช 
ในการดําเนินการวิจัยไมถูกตองไมครบถวน 
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/ 2.  ขอกําหนด... 
 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

      1.2.4 ผลการวิจัย   
              (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 การวิจัย และมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัยถูกตอง 

และครบถวนตามระเบียบวิธีวิจัย 

ดี (1.5) = 
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 การวิจัยบางขอ และมีวิธีการนําเสนอผลงานวิจัย 

ตามระเบียบวิธีวิจัย มีขอผิดพลาดนอย 

พอใช (1) = 
 การวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 การวิจัยบางขอ และมีวิธีการนําเสนอผลงาน 

วิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัย มีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง(0)= 
  การวิเคราะหขอมูลไมสอดคลองกับวัตถุประสงค

การวิจัย และไมมีวิธีการนําเสนอผลการวิจัย 
ตามระเบียบวิธีวิจัย 

       1.2.5  สรุป อภิอปรายผล 
               และขอเสนอแนะ 
               (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 
มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
ตรงประเด็น และมีขอเสนอแนะในการนําไปใช
ประโยชน หรือการพัฒนาตอยอดถูกตองครบถวน 

ดี (1.5) = 

มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
ตรงประเด็น และมีขอเสนอแนะในการนําไปใช
ประโยชน หรือการพัฒนาตอยอดถูกตอง 
แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

พอใช (1) = 

มีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
ตรงประเด็น และมีขอเสนอแนะในการนําไปใช
ประโยชน หรือการพัฒนาตอยอดถูกตอง 
แตมีขอผิดพลาดมาก 

ปรับปรุง (0)= 
ไมมีการสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
และไมตรงประเด็น ไมมีขอเสนอแนะ 
ในการนําไปใชประโยชน หรือการพัฒนาตอยอด 

1.3  CD/DVD บ ันท ึกข อม ูล 
      ตามข อกําหนดในข อ 4.6 
      ความครบถวนของขอมูล 
      (1 คะแนน) 

ด ีมาก (1) = ม ีข อม ูลครบถ วนท้ัง 4 สวน 
ด ี(0.5) = ม ีข อม ูลครบถวนเพียง 3 สวน 
พอใช (0) = ม ีข อม ูลครบถวนเพียง 2 สวน 
ปรับปรุง(0) = มีขอมูลครบถวนนอยกวา 2 สวน 
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2.  ขอกําหนด / คุณสมบัติของผลงานส่ิงประดิษฐฯ  (รวม 45 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

2.1 ประดิษฐ หรือพัฒนาข้ึนใหม 
      (10 คะแนน) 

ด ีมาก (10) = 
เปนผลิตภัณฑ ท่ีคิดคนและพัฒนาข้ึนใหม 
เปนตํารับเฉพาะท้ังสูตร สวนผสม และวิธีการ 

ดี (7) = 
เปนผลิตภัณฑ ท่ีมีการพัฒนาสูตร หรือสวนผสม 
หรือวิธีการอยางนอย 2 ใน 3 สวน 

พอใช (5) = 
เปนผลิตภัณฑ ท่ีมีการพัฒนาสูตร หรือสวนผสม 
หรือวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง 

ปรับปรุง (3)= เปนผลิตภัณฑ ท่ีไมคิดคน หรือพัฒนาข้ึนมาใหม 

2.2  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  
       (10 คะแนน) 

ด ีมาก (10) = 
ผลิตภัณฑ เกิดจากองคความรูใหม 
ซ่ึงเกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค  
มีการพัฒนาท้ังผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ 

ดี (7) = 
ผลิตภัณฑ เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค 
มีการพัฒนาท้ังผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ 

พอใช (5) = 
ผลิตภัณฑ เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค 
มีการพัฒนาเฉพาะผลิตภัณฑ หรือบรรจุภัณฑ 

ปรับปรุง (3)= ผลิตภัณฑ หรือบรรจุภัณฑท่ีไมมีการพัฒนา 
 
 
 
 

/ จุดใหคะแนน... 
 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

1.4  คูมือประกอบการใชงานฯ 
      / ความชัดเจนถูกตองของขอมูล 
      / รายละเอียด 
       (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 

มีรายละเอียดของสวนผสม วิธีการเตรียม 
เพ่ือบริโภค วิธีการเก็บรักษา วัน เดือน ป ท่ีผลิต 
หรือหมออายุ และท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถ 
ติดตอได ครบถวน 

ดี (1.5) = 

มีรายละเอียดของสวนผสม วิธีการเตรียม 
เพ่ือบริโภค วิธีการเก็บรักษา วัน เดือน ป ท่ีผลิต 
หรือหมออายุ และท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถ 
ติดตอได เพียง 4 อยาง 

พอใช (1) = 

มีรายละเอียดของสวนผสม วิธีการเตรียม 
เพ่ือบริโภค วิธีการเก็บรักษา วัน เดือน ป ท่ีผลิต 
หรือหมออายุ และท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถ 
ติดตอได เพียง 3 อยาง 

ปรับปรุง (0)= 

ไมมีรายละเอียดของสวนผสม วิธีการเตรียม 
เพ่ือบริโภค วิธีการเก็บรักษา วัน เดือน ป ท่ีผลิต 
หรือหมออายุ และท่ีอยูของผูผลิตท่ีสามารถ 
ติดตอได  
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2.3  การเลือกใชวัสดุ 

      (7 คะแนน) 

ดีมาก (7) = 
1. ใชวัสดุเหมาะสม  2. ประหยัด  3. ปลอดภัย 
กับผลงานสิ่งประดิษฐฯ  ครบท้ัง 3 ดาน 

ดี (5) = 
1. ใชวัสดุเหมาะสม  2. ประหยัด  3. ปลอดภัยกับ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ     เพียง 2 ดาน 

พอใช (3) = 
1. ใชวัสดุเหมาะสม  2. ประหยัด  3. ปลอดภัยกับ
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ     เพียง 1 ดาน 

ปรับปรงุ (1) = ใชวัสดไุมเหมาะสม ไมประหยัด ไมปลอดภัย 

2.4  ข้ันตอนการพัฒนา 
      (8 คะแนน) 

ดีมาก (8) = 

1.  ถูกตองตามหลักวิชาการ ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
2.  สอดคลอง ครบถวน ตามวัตถุประสงค  
3.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล 
     ครบถวน ตามวัตถุประสงค  ครบ 3 ประการ 

ดี (6) = 

1.  ถูกตองตามหลักวิชาการ ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
2.  สอดคลอง ครบถวน ตามวัตถุประสงค  
3.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล 
     ครบถวน ตามวัตถุประสงค  มี 2 ประการ 

พอใช (4) = 

1.  ถูกตองตามหลักวิชาการ ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
2.  สอดคลอง ครบถวน ตามวัตถุประสงค  
3.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล 
     ครบถวน ตามวัตถุประสงค  มี 1 ประการ 

ปรับปรงุ (2) = 
ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑถูกตองบางสวน  
และไมสมบูรณ สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

2.5  ความนาสนใจของผลิตภัณฑ       
      (5 คะแนน) 

ดีมาก (5) = 

 พิจารณาจากคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 
 1.  ดึงดูดความสนใจ 
 2.  มีคุณสมบัติเปนท่ียอมรับของผูบริโภคในดาน   
     ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส  
 3.  มีประโยชนทางโภชนาการตรงตอกลุมลูกคา    
     เปาหมายทางการตลาด  

ดี (4) = 

 พิจารณาจากคุณลักษณะ 2 ประการ คือ 
 1.  ดึงดูดความสนใจ 
 2.  มีคุณสมบัติเปนท่ียอมรับของผูบริโภคในดาน   
     ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส  
 3.  มีประโยชนทางโภชนาการตรงตอกลุมลูกคา    
     เปาหมายทางการตลาด 

พอใช (3) = 

 พิจารณาจากคุณลักษณะ 1 ประการ คือ 
 1.  ดึงดูดความสนใจ 
 2.  มีคุณสมบัติเปนท่ียอมรับของผูบริโภคในดาน   
     ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส  
 3.  มีประโยชนทางโภชนาการตรงตอกลุมลูกคา    
     เปาหมายทางการตลาด 

ปรับปรงุ (2) = เปนผลิตภัณฑท่ีดึงดูดความสนใจ แตขาดคุณสมบัติอ่ืน 

/ จุดใหคะแนน... 
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2.6  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 
      (5 คะแนน) 

ดีมาก (5) = 
ผลิตภัณฑ มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ดี (3) = 
ผลิตภัณฑ มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

พอใช (1) = 
ผลิตภัณฑ ไมมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ปรับปรงุ (0) = 
ผลิตภัณฑ ไมมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 
3.  บรรจุภัณฑ (รวม 20 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

3.1 การออกแบบ 
      (5 คะแนน) 

ด ีมาก (5) = 

 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  
 1.  ออกแบบตรงกับวัตถุประสงคในการใชงาน 
 2.  มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ 
 3.  สื่อใหรูถึงชนิดของผลิตภัณฑ 
 4.  สะดวกตอการนําไปใช    
 เพียง 3 ประการ 

ดี (4) = 

 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  
 1.  ออกแบบตรงกับวัตถุประสงคในการใชงาน 
 2.  มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ 
 3.  สื่อใหรูถึงชนิดของผลิตภัณฑ 

4.  สะดวกตอการนําไปใช    
 เพียง 2 ประการ 

พอใช  (3) = 

 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  
 1.  ออกแบบตรงกับวัตถุประสงคในการใชงาน 
 2.  มีขนาด รูปทรง สีสัน ดึงดูดความสนใจ 
 3.  สื่อใหรูถึงชนิดของผลิตภัณฑ 

4.  สะดวกตอการนําไปใช    
เพียง 1 ประการ 

ปร ับปร ุง (1) =  ไมมีเทคนิคการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 

3.2  การเลือกใชวสัดุ  

      (4 คะแนน) 

ด ีมาก (4) = 
เลือกใชวัสดเุหมาะสมกับชนิดของบรรจุภัณฑ 
มีความปลอดภัย และประหยัด 

ดี (3) = 
เลือกใชวัสดุเหมาะสมกับชนิดของบรรจุภัณฑ 
มีความปลอดภัย แตไมประหยัด 

พอใช  (2) = 
เลือกใชวัสดเุหมาะสมกับชนิดของบรรจุภัณฑ 
ไมมีความปลอดภัย และไมประหยัด 

ปร ับปร ุง (1) = เลือกใชวัสดไุมเหมาะสมกับชนิดของบรรจุภัณฑ 
 

/ จุดใหคะแนน... 
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3.3  บรรจุภัณฑเหมาะสมกับผลิตภัณฑ   
       (3 คะแนน) 

ด ีมาก (3) = 
1.  มีรูปทรงสวยงาม   2.  มีความคงทน 
3.  มีขนาด และน้ําหนักท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
ครบ  3  ประการ 

ด ี (2) = 
1.  มีรูปทรงสวยงาม   2.  มีความคงทน 
3.  มีขนาด และน้ําหนักท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
เพียง  2  ประการ 

พอใช (1) = 
1.  มีรูปทรงสวยงาม   2.  มีความคงทน 
3.  มีขนาด และน้ําหนักท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
เพียง  1  ประการ 

ปร บัปร งุ (10 = 
บรรจุภัณฑ มีรูปทรง ความคงทน ขนาด  
และน้ําหนักไมเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

3.4  รายละเอียดขอมูลผลิตภณัฑ    
      และบรรจุภัณฑ 
      (4 คะแนน ) 

ด ีมาก (4) = 

มีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑท่ีจําเปนแสดงไวท่ี
บรรจุภัณฑ ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ ผูผลิตสถานท่ีผลิต 
วัน เดือน ป ท่ีผลิต และ หรือ หมดอายุ น้ําหนัก 
หรือ ปริมาตร สวนประกอบท่ีสําคัญโดยประมาณ 
ครบถวน 

ดี (3) = 

มีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑท่ีจําเปนแสดงไวท่ี
บรรจุภัณฑ ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ ผูผลิตสถานท่ีผลิต 
วัน เดือน ป ท่ีผลิต และ หรือ หมดอายุ น้ําหนัก 
หรือ ปริมาตร สวนประกอบท่ีสําคัญโดยประมาณ 
ครบถวน แตบางสวนไมถูกตอง 

พอใช (2) = 

มีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑท่ีจําเปนแสดงไวท่ี
บรรจุภัณฑ ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ ผูผลิตสถานท่ีผลิต 
วัน เดือน ป ท่ีผลิต และ หรือ หมดอายุ น้ําหนัก 
หรือ ปริมาตร สวนประกอบท่ีสําคัญโดยประมาณ 
ไมครบถวน และไมถูกตอง 

ปรับปรุง (1)= 
ไมมีรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑอาหารท่ีจําเปน
แสดงไวท่ีบรรจุภัณฑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

/ 4.  การนําเสนอ... 
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3.5  ความปลอดภยัของบรรจภุัณฑ 
      (4  คะแนน) 

ด ีมาก (4) = 

1.  มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
2.  ไมมีผลกระทบตอผลิตภัณฑ 
3.  ชวยปองกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ 
4.  ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
ครบ  4  ประการ 

ดี (3) = 

1.  มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
2.  ไมมีผลกระทบตอผลิตภัณฑ 
3.  ชวยปองกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ 
4.  ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
เพียง  3  ประการ 

พอใช (2) = 

1.  มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
2.  ไมมีผลกระทบตอผลิตภัณฑ 
3.  ชวยปองกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ 
4.  ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
เพียง  2  ประการ 

ปรับปรุง (1)= 

1.  มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
2.  ไมมีผลกระทบตอผลิตภัณฑ 
3.  ชวยปองกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ 
4.  ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
เพียง  1  ประการ 

 
4.  การนําเสนอผลงานส่ิงประดิษฐฯ (รวม 5 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ขอพิจารณา 

4.1  ความพร อมในการนําเสนอ 
      ผลงานและการสาธ ิต  
      (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2) = 

1. มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
2. ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิต 
    ทดลอง โดยใชของจริง หรือ สื่อประกอบ 
3. มีเอกสารในการเผยแพรผลงานอยางครบถวน     
    และเหมาะสม     ครบ  3  ประการ 

ด ี (1.5) = 

1. มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
2. ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิต 
    ทดลอง โดยใชของจริง หรือ สื่อประกอบ 
3. มีเอกสารในการเผยแพรผลงานอยางครบถวน     
    และเหมาะสม     เพียง  2  ประการ 

พอใช (1) = 1. มีการเตรียมการในดานการนําเสนอผลงาน 
2. ใชวัสดุอุปกรณประกอบในการอธิบายสาธิต 
    ทดลอง โดยใชของจริง หรือ สื่อประกอบ 
3. มีเอกสารในการเผยแพรผลงานอยางครบถวน     
    และเหมาะสม     เพียง  1  ประการ 

ปรับปรุง (0) =  ไมมีความพรอมในการนาํเสนอผลงาน 
/ จุดใหคะแนน… 
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4.2  บุคลิกภาพของผูนาํเสนอผลงาน 
      (1 คะแนน) 

ด ีมาก (1) = 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ   เหมาะสมท้ัง  3  ดาน 

ด ี (0.5) = 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ   เหมาะสม  2  ดาน 

พอใช (0) = 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ   เหมาะสม  1  ดาน 

ปรับปรุง (0) = 
การแตงกาย การใชคําพูด กิริยามารยาท 
ของผูนําเสนอ   ไมเหมาะสม 

4.3 ความชัดเจนในการน ําเสนอผลงาน  
      (2 คะแนน) 

ด ีมาก (2)= 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ  
ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ  
ไดถูกตองท้ัง 4 ดาน 

 
ด ี (1.5) = 

อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง 
ผลงานสิ่งประดิษฐฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ  
ดานประโยชนใชสอย ดานประสิทธิภาพ  
และวิธีการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ไดถูกตอง 3 ดาน 

พอใช (1) = อธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลอง 
ผลงานสิง่ประดษิฐฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
และเห็นจริงในดานแนวความคิดการประดิษฐ  
ดานประโยชนใชสอย ดานประสทิธิภาพ  
และวิธีการทาํงานของผลงานสิ่งประดิษฐฯ 
ไดถูกตอง 2 ดาน 

ปรับปรุง (0) =  ไมสามารถอธิบายประกอบการสาธิต หรือทดลองได 

 
5. การใชประโยชนเชิงพาณิชย  (รวม 15 คะแนน) 

จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

5.1  ตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑ     
      พรอมบรรจุภณัฑ 
      (4 คะแนน) 

ด ีมาก (4) = 
แสดงรายการประมาณการคาใชจาย จํานวน  
และระยะเวลาการผลิต ไดถูกตอง และเหมาะสม 

ดี (3) = 
แสดงรายการประมาณการคาใชจาย จํานวน  
และระยะเวลาการผลิตไดถูกตอง แตไมเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอใช (2) = 

แสดงรายการประมาณการคาใชจาย จํานวน  
และระยะเวลาการผลิตได แตไมถูกตอง  
และไมเหมาะสม 

ปรับปรุง (1)= 
ไมแสดงรายการประมาณการคาใชจาย จํานวน  
และระยะเวลาการผลิต 

/ จุดใหคะแนน… 
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จุดใหคะแนนผลงานส่ิงประดิษฐฯ ข อพ ิจารณา 

5.2 ราคาขายของผลิตภัณฑ 
      พรอมบรรจุภณัฑ 
      (3 คะแนน) 

ด ีมาก (3) = 
การกําหนดราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุน   
ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

ดี (2) = 
การกําหนดราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุน    
ไดอยางถูกตอง แตไมเหมาะสม 

พอใช (1) = 
การกําหนดราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุน    
ไดอยางไมถูกตอง และไมเหมาะสม 

ปรับปรุง (0)= ไมมีการกําหนดราคาขายตอหนวยเทียบกับตนทุน 

5.3  ประมาณการรายรบัท่ีแทจริง 
      จากการขาย 
      (4 คะแนน ) 

ด ีมาก (4) = 
แสดงการประมาณรายรับท่ีแทจริง  
จากการขายผลิตภัณฑ กับราคาขายตอหนวย 
ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

ดี (3) = 
แสดงการประมาณรายรับท่ีแทจริง  
จากการขายผลิตภัณฑ กับราคาขายตอหนวย 
ไดอยางถูกตอง แตไมเหมาะสม 

พอใช (2) = 
แสดงการประมาณรายรับท่ีแทจริง  
จากการขายผลิตภัณฑ กับราคาขายตอหนวย 
ไมถูกตอง และไมเหมาะสม 

ปรับปรุง (1)= 
ไมมีการแสดงประมาณรายรับท่ีแทจริง  
จากการขายผลิตภัณฑ กับราคาขายตอหนวย 

5.4  กลุมลูกคาเปาหมาย  
      และสงเสริม การตลาด 
      (4 คะแนน ) 

ด ีมาก (4) = 
เปนการแสดงถึงกลุมลูกคาเปาหมาย  
และสงเสริมการตลาดท่ีตองการขายผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป ท่ีถูกตอง และเหมาะสม 

ดี (3) = 
เปนการแสดงถึงกลุมลูกคาเปาหมาย  
และสงเสริมการตลาดท่ีตองการขายผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป ท่ีถูกตอง แตไมเหมาะสม 

พอใช (2) = 
เปนการแสดงถึงกลุมลูกคาเปาหมาย  
และสงเสริมการตลาดท่ีตองการขายผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป ไมถูกตอง และไมเหมาะสม 

ปรับปรุง (1)= 
ไมมีการแสดงถึงกลุมลูกคาเปาหมาย และสงเสริม
การตลาดท่ีตองการขายผลิตภ ั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นายบุญเลิศ  สสัสี) 

ผูอํานวยการวทิยาลัยเทคนิคบุรีรัมย 
ประธานคณะกรรมการบริหารจดัการนวัตกรรม  

และเทคโนโลยีสิง่ประดษิฐอาชวีศึกษา  ระดับชาต ิ
 
 

 
(นายมงคลชัย  สมอุดร) 

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพฒันาการอาชีวศึกษา 
ประธานคณะกรรมการบริหารจดัการนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
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