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แบบเสนอขออนุมตัโิครงการผลตินวตักรรม / ส่ิงประดษิฐ์ (ส าหรับผู้เรียน) 

รายวิชาโครงการ  รหัสวิชา........................................    ปีการศึกษา..........................   
ระดับช้ัน    ปวช.    ปวส.     ประเภทวิชา    อุตสาหกรรม    พาณิชยกรรม   ศิลปกรรม    อุตสาหกรรมท่องเที่ยว     
สาขางาน.....................................................................   ห้อง....................................  
ช่ือโครงการ.............................................................................................................................................................................. .................. 

ประเภทของนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ 
 1.  ส่ิงประดิษฐ์ดา้นพฒันาคุณภาพชีวิต 
      2.  ส่ิงประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ 
  2.1 ดา้นเคร่ืองจกัรกล  
  2.2 ดา้นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์   
 3.  ส่ิงประดิษฐ์ดา้นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป    
      4.  ส่ิงประดิษฐ์ดา้นอนุรักษพ์ลงังาน 
  4.1 ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและ 
                           ส่งจ่ายพลงังาน 
  4.2 ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน   
       5.  ส่ิงประดิษฐ์ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
  5.1 ดา้นการป้องกนัภยัส่วนบุคคล  
  5.2 ดา้นการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั  

    6.  ส่ิงประดิษฐ์ดา้นการแพทยแ์ละชีวอนามยั 
  6.1 ดา้นการแพทย ์
  6.2 ดา้นชีวอนามยั 
     7.  ส่ิงประดิษฐ์ดา้นผลิตภณัฑอ์าหาร  
  7.1 ดา้นผลิตภณัฑอ์าหาร  
  7.2 ดา้นผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูปผูสู้งอาย ุ
 8.  ส่ิงประดิษฐ์ดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร 
 9.  ส่ิงประดิษฐ์ดา้นหตัถศิลป์ 
 10.  ส่ิงประดิษฐ์ดา้นนวตักรรมซอฟตแ์วร์ ระบบสมองกล 
             ฝังตวั (Software & Embedded System Innovation) 
 11.  ส่ือการเรียนการสอน  

 

ความคดิเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ............................................................................................................................. ................ 

                 ……………………………………… 

                 (…………………………………….) 

                 ……………/……………/………….. 
 
ความคดิเห็นของหัวหน้าแผนกวิชา............................................................................................................................. ............................. 

                 ……………………………………… 

                    (…………………………………….) 

                 ……………/……………/………….. 
ความคดิเห็นของหัวหน้าคณะวิชา 
  อนุมติั   ขอ้เสนอแนะอื่นๆ................................................................................................................................................. 

                               ……………………………………… 

                 (…………………………………….) 

                                ……………/……………/…………. 

 ไม่อนุมติั 
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โครงการผลตินวตักรรม / ส่ิงประดิษฐ์ 
1.  ผู้รับผดิชอบโครงการ (ไม่เกิน 10 คน  ผูส้อนพิจารณาตามความเหมาะสม) 
 ระดบัชั้น    ปวช.                 ปวส.     
 คณะ       เทคโนโลยเีคร่ืองกล       ไฟฟ้า-อิเลก็ทรอนิกส์         บริหารธุรกิจ       
 ประเภทวิชา    อุตสาหกรรม       พาณิชยกรรม       ศิลปกรรม       อุตสาหกรรมท่องเท่ียว     
 สาขางาน.................................................  หอ้ง................................................. 
 จ านวนสมาชิกในกลุ่ม ................. คน 
  ช่ือ-สกุล-เลขท่ี   
  1.  ช่ือ–สกุล  ...................................................................................................................เลขท่ี.......... 
  2.  ช่ือ–สกุล  ...................................................................................................................เลขท่ี.......... 
  3.  ช่ือ–สกุล  ...................................................................................................................เลขท่ี.......... 
  4.  ช่ือ–สกุล  ...................................................................................................................เลขท่ี.......... 
  5.  ช่ือ–สกุล  ...................................................................................................................เลขท่ี.......... 
  6.  ช่ือ–สกุล  ...................................................................................................................เลขท่ี.......... 
  7.  ช่ือ–สกุล  ...................................................................................................................เลขท่ี.......... 
  8.  ช่ือ–สกุล  ...................................................................................................................เลขท่ี.......... 
  9.  ช่ือ–สกุล  ...................................................................................................................เลขท่ี.......... 
  10. ช่ือ–สกุล  ...................................................................................................................เลขท่ี.......... 
2.  ช่ือโครงการ................................................................................................................................................................ 
       นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐป์ระเภทท่ี..............ช่ือประเภท...................................................................................... 
       บูรณาการกบัวิชา 
   1) .........................................................................   2) ........................................................................    
   3) .........................................................................   4) ........................................................................    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพผลงานนวตักรรม / ส่ิงประดิษฐ ์
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3.  หลกัการและเหตุผล    
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 
4.  วตัถุประสงค์ในการด าเนนิโครงการ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 
5.  เป้าหมายของการด าเนนิโครงการ  
เชิงปริมาณ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
เชิงคุณภาพ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 
6.  วธิีการด าเนินการ 
P (การวางแผน)............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
D (การลงมือปฏิบติั)........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
C (การตรวจสอบผลการปฏิบติั)...................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
A (การทบทวน/พฒันา)................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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7.  ปฏิทินปฏบิัตงิาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปี พ.ศ.    ............................. ปี พ.ศ.    ............................. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.  ขั้นเตรียมการ             
             
             
             
2.  ขั้นด าเนินการ             
             
             
             
             
             
             
             
3.  ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน             
             
             
             
             
             

 
8.  สถานทีด่ าเนินการ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 
9.  งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนนิการ และแหล่งงบประมาณ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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10.  วธิีประเมนิผลการด าเนินโครงการ  และเคร่ืองมอืที่ใช้ในการประเมนิ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 
12.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 
13.  ลงช่ือหัวหน้าทีมโครงการผลตินวตักรรม / ส่ิงประดษิฐ์   
 
 

 (ลงช่ือ)...................................................................................  

 (..................................................................................)  

 นกัศกึษาหวัหนา้ทีมโครงการผลิตนวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ ์  

 วนัท่ี............เดือน.................................พ.ศ................  
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ค าแนะน าการเขียนแบบเสนอขออนุมตัโิครงการผลตินวตักรรม / ส่ิงประดิษฐ์ 
 

 1.  ผู้ รับผิดชอบโครงการ  ระบุว่าใครเป็นผูด้  าเนินโครงการ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
ก  าหนดไว ้
 2.  ช่ือโครงการ ใชค้  าสั้นๆ กะทดัรัด มีความชดัเจนและส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจไดง่้าย  
 3.  หลกัการและเหตุผล  แสดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นหรือความส าคญั  ในการท าโครงการ ซ่ึงอาจหาขอ้มูล
หรือทฤษฎีมาสนบัสนุนใหส้มเหตุสมผล  การเขียนจะตอ้งกระชบั ตรงประเด็น มีหลกัฐาน ขอ้มูล เหตุผล ท่ีเป็นไป
ได ้  ประกอบด้วยส่วนส าคญั คือ  3.1) ความเป็นมาของโครงการโดยย่อ  3.2)  เหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัท า
โครงการ  3.3) วิธีด  าเนินการ โดยยอ่ 
 4.  วตัถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ  ระบุส่ิงท่ีจะท าในการด าเนินโครงการน้ี  โดยค านึงถึงความเป็นไป
ได ้ และตอ้งสามารถวดัแผลประเมินผลได ้ ควรข้ึนตน้ดว้ยค าว่าเพ่ือ   
 5.  เป้าหมายของการด าเนินโครงการ  เป็นการคาดหวงัว่าเม่ือด าเนินโครงการแลว้จะเกิดส่ิงใดข้ึน  โดย
เป้าหมายตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการด าเนินโครงการในขอ้ 4   
 6.  วิธีด าเนินการ แสดงแนวทางและวิธีการท่ีจะตอ้งปฏิบัติตามล าดบัขั้น ตั้ งแต่เร่ิมโครงการจนส้ินสุด
โครงการ 
 7.  ปฏิทินปฏิบัตงิาน  ระยะเวลาในการด าเนินการ ระบุช่วงเวลาท่ีเร่ิมโครงการและส้ินสุดโครงการ 
 8.  สถานที่ด าเนินการ ระบุสถานท่ีในการด าเนินการ 
 9.  งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินการและแหล่งงบประมาณ  ระบุค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการ 
เช่น ค่า วสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการ ตลอดจนแหล่งเงินทุน โดยค านึงถึงความประหยดัเป็นหลกั 
 10.  วธิีประเมินผลการด าเนินโครงการ /เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน  ระบุให้ทราบว่าจะประเมินผลการ
ด าเนินโครงการอยา่งไร  ใชเ้คร่ืองมืออะไร  ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคฯ์ ในขอ้ 4  และเป้าหมายฯ ในขอ้ 5 
 11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  แสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ท่ีผูด้  าเนินโครงการและผูเ้ก่ียวขอ้งจะไดรั้บเม่ือส้ินสุด
โครงการ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางตรงหรือประโยชน์ทางออ้ม 
 12.  การน าไปใช้ประโยชน์   ใหร้ะบุสถานท่ีท่ีจะท านวตักรรม / ส่ิงประดิษฐ ์น าไปใชง้านจริง  เมื่อด าเนินการ
เสร็จแลว้ หรือจะน าผลงานไปส่งประกวดท่ีหน่วยงานใด (ภายในสถานศึกษา/ชุมชน/ระดบัภาค/ระดบัชาติ)  
 

ค าจ ากดัความ  ประเภทของนวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์ 
 ประเภทที่ 1  ส่ิงประดิษฐ์ด้านพฒันาคุณภาพชีวติ 
 ค าจ  ากดัความ : เป็นเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตหรือพฒันาคุณภาพ
ชีวิตใหดี้ยิง่ข้ึน 
 ประเภทที่ 2  ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
 กลุ่มท่ี 2.1 ดา้นเคร่ืองจกัรกล (Machinery) ค าจ  ากดัความ : เป็นเคร่ืองจกัรกลท่ีประดิษฐ์ข้ึนเพ่ือใชส่้งเสริม 
สนบัสนุนในการประกอบอาชีพดา้นต่าง ๆ  เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม  
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 กลุ่มท่ี 2.2 ดา้นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ (Tool/Equipment)  ค าจ  ากดัความ : เป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ี
ประดิษฐข้ึ์นเพ่ือใชส่้งเสริม สนบัสนุนในการประกอบอาชีพดา้นต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
คหกรรม ศิลปกรรม 
 ประเภทที่ 3  ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลติภัณฑ์ส าเร็จรูป  
 ค าจ  ากดัความ : ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปพร้อมบรรจุภณัฑ์ท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่ หรือพฒันาให้ดีข้ึนจากเดิม สามารถ
แสดงขั้นตอนการประดิษฐ์ หรือวิธีการใชง้านของผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปไดอ้ย่างชดัเจน  มีประโยชน์ใชส้อย มีความ
ประณีต ความปลอดภยั ราคาเหมาะสม ตรงตามความตอ้งการของตลาด และกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
 ประเภทที่ 4  ส่ิงประดิษฐ์เพือ่การอนุรักษ์พลงังาน  
 กลุ่มท่ี 1 ดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตและส่งจ่ายพลงังาน (Generated and Distributed)   
 ค าจ  ากดัความ : เป็นเคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์  ท่ีใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตและส่ง
จ่ายพลงังาน (Generated and Distributed) ท่ีบ่งบอกว่าสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงอยา่งเป็นรูปธรรม 
 กลุ่มท่ี 2 ดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน   
 ค าจ  ากดัความ : เป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์  ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน หรือ ลดการใช้
พลงังาน และเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน  ท่ีบ่งบอกว่าสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงอยา่งเป็นรูปธรรม 
 ประเภทที่ 5   ส่ิงประดิษฐ์ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
 กลุ่มท่ี 1 ดา้นการป้องกนัภยัส่วนบุคคล   
 ค าจ  ากดัความ : อุปกรณ์ป้องกนั บรรเทา ภยัส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) เป็นอุปกรณ์
ป้องกนัภยัส่วนบุคคล  เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อการด าเนินชีวิต 
 กลุ่มท่ี  2  ดา้นการป้องกนั บรรเทา สาธารณภยั   
 ค าจ  ากดัความ : เป็นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีช่วยป้องกนั บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อชีวิต 
ทรัพยสิ์น อนัเกิดจากภยัธรรมชาติหรือภยัจากฝีมือมนุษยท่ี์ส่งผลต่อสาธารณชน หรือสภาพแวดลอ้ม 
 ประเภทที่ 6  ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามยั  
 กลุ่มท่ี 1 ดา้นการแพทย ์  
 ค าจ  ากดัความ : เป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในดา้นการแพทย ์ ใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน 
 กลุ่มท่ี 2 ดา้นชีวอนามยั  
 ค าจ  ากดัความ : เป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกใน ดา้นชีวอนามยัของการด ารงชีวิต 
เพ่ือดูแลและฟ้ืนฟสุูขภาพของมนุษยไ์ดดี้ยิง่ข้ึน 
 ประเภทที่ 7  ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลติภัณฑ์อาหาร  
 กลุ่มท่ี 1 ดา้นผลิตภณัฑอ์าหาร  
 ค าจ  ากดัความ : อาหารส าเร็จรูป หรือ ก่ึงส าเร็จรูปพร้อมบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงไดจ้ากกระบวนการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและประมง  ส าหรับมนุษยใ์ชบ้ริโภค  ท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่หรือพฒันาให้ดีข้ึนจากเดิม สามารถแสดง
ขั้นตอนการคิดคน้แปรรูป  ส่วนประกอบ  คุณค่าทางโภชนาการ  วิธีการบริโภค  และขอ้มูลอ่ืน ๆ ตามประเภท 
ผลิตภณัฑอ์าหารไดอ้ยา่งชดัเจนมีความปลอดภยั ตรงตามกลุ่มผูบ้ริโภคและสามารถพฒันาสู่เชิงพาณิชย ์
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 กลุ่มท่ี 2 ดา้นผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูปผูสู้งอาย ุ  
 ค าจ  ากดัความ : อาหารส าเร็จรูป หรือ ก่ึงส าเร็จรูปพร้อมบรรจุภณัฑ์ซ่ึงไดจ้ากกระบวนการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร และประมง ส าหรับมนุษยใ์ชบ้ริโภค  ท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่หรือพฒันาให้ดีข้ึนจากเดิม สามารถแสดง
ขั้นตอนการคิดคน้แปรรูป  ส่วนประกอบ  คุณค่าทางโภชนาการ  วิธีการบริโภค  และขอ้มูลอ่ืน ๆ ตามประเภท 
ผลิตภณัฑอ์าหารส าหรับผูสู้งอายไุดอ้ยา่งชดัเจนตรงตามกลุ่มเป้าหมาย มีความปลอดภยั สามารถพฒันาสู่เชิงพาณิชย ์
 ประเภทที่ 8  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยกีารเกษตร  
 ค าจ  ากดัความ : เป็นเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ หรือ อุปกรณ์ท่ีประดิษฐ์ข้ึน เพื่อใชส่้งเสริม สนับสนุนในการ
น าไปใชง้านดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร 
 ประเภทที่ 9  ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์   
 งานหัตถศิลป์ถ่ินไทย  ค าจ  ากดัความ  ศิลปะในการประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ดว้ยมือ โดยถือความงามเป็น
หลกั เพื่อน าไปใชใ้นการประดบัตกแต่ง อาคารบา้นเรือน สถานท่ี หรือส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าตวั
ตามวิถีไทยในสงัคมปัจจุบนั  
 งานหัตถศิลป์ร่วมสมยั  ค าจ  ากดัความ  การน าแนวความคิดศิลปะสมยัเก่ากลบัมาใชใ้หม่ โดยมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงเร่ืองราวหรือลวดลายบางส่วนใหม้ีความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ โดยใชเ้ทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
และงานฝีมือในการประดิษฐ ์ แต่ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของแนวความคิด รูปร่างรูปทรง ขั้นตอนการสร้างสรรค์
งานหตัถศิลป์  
 การบรรจุภัณฑ์  ค าจ  ากดัความ  ศาสตร์และศิลป์ท่ีใชใ้นการบรรจุสินคา้โดยใชก้ารออกแบบประดิษฐด์ว้ยมือ 
หรือเทคโนโลย ีท่ีมีความสวยงามเป็นหลกัและเหมาะสมตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 ประเภทที่ 10  ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded 
            System Innovation) 
 ค าจ  ากดัความ : เป็นส่ิงประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีถูกพฒันา หรือ คิดคน้  
ข้ึนใหม่ดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือติดตั้ง และใชง้านบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายท่ีใหบ้ริการบนระบบเครือข่ายขนาดต่าง ๆ Internet และ/หรือ อุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile Devices) 
 ประเภทที่ 11  ส่ือการเรียนการสอน (ครู)  
 ค าจ  ากดัความ :  นวตักรรมทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนประเภทชุดฝึก  ชุดสาธิต ชุดทดลอง 
แบบจ าลองอุปกรณ์ และ/หรือ เคร่ืองมือท่ีคิดคน้ หรือพฒันาน าไปใช ้เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
อาชีวศึกษา ซ่ึงสามารถสร้างองคค์วามรู้ ความเขา้ใจกบัผูเ้รียนไดต้ามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 


