
1. ช่ือโครงการ: สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  วาท่ี ร.ต.เกชา  อยูแกว 
ตําแหนง : หัวหนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
โทรศัพทมือถือ : 084-8206799 
 

2. หลักการและเหตุผล: 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีนโยบายในการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหมเปนประจําทุกปนั้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเยาวชนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ได
ใชความรู ความสามารถ และทักษะจากการเรียนในสาขาวิชาชีพของตนเองมาประยุกตใหเกิด
สิ่งประดิษฐ เพ่ือพัฒนาตนเอง ประเทศชาติ และสนับสนุนใหเยาวชนเปน นักคิด นักประดิษฐ โดย
อาศัยความรูทางดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และทักษะวิชาชีพเปนพ้ืนฐานในการสรางผลงานท่ี
สามารนําไปใชไดจริงเพ่ือเปนการสรางนักประดิษฐรุนใหมข้ึน และทําใหนักเรียน – นักศึกษาไดรูจัก
การคิดอยางเปนระบบ และไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในระหวางเรียน ทําในสิ่งท่ีตนเองชอบและ
ยังเปนการบูรณาการนํารายวิชาโครงการมาประยุกตใชงานจริง อีกท้ังยังเปนการปรับวิธีการเรียน
เปลี่ยนวิธีการสอน โดยการเรียนเปนเรื่องเรียนเปนชิ้นงาน เรียนเปนโครงการ  และสรางผลงาน
สิ่งประดิษฐท่ีสามารถนํามาประยุกตใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวม และเปนการพัฒนา
ประเทศชาติ เชน การประดิษฐคิดคนเครื่องอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ผลิตภัณฑสําเร็จรูปตาง 
ๆ ตามโจทยท่ีกําหนดข้ึนและยังเปนการสรางสิ่งประดิษฐเพ่ือรองรับในการจัดการประกวดกับ
หนวยงานและสถาบันตางๆ ในอีกทางหนึ่งไดดวย 

อีกท้ังวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ยังสงเสริมสนับสนุนการจัดทําวิจัยของคณะครูในการจัดการ
เรียนการสอน และสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาในการจัดทําโครงการวิจัย และสิ่งประดิษฐ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน ในการนี้ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ จึงจัดทําโครงการ
สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ข้ึนเพ่ือพัฒนานํามาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในสภาพปจจุบัน และสงเสริมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับสถานศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาคและระดับชาติอีกตอไปดวย 

 

3. วัตถุประสงค: 
1. เพ่ือใหคณะครูและนักเรียนไดรับการเสริมสรางและถายทอดองคความรู ทักษะและ

เทคนิคดานการประดิษฐ คิดคนตลอดจนการเขียนรายงานขอเสนอโครงการและรายงานการพัฒนา
สิ่งประดิษฐไดอยางเปนระบบ  

2. เพ่ือใหคณะครูและนักเรียนไดรับแรงกระตุนและสรางแรงจูงใจใหเขาใจและเห็นประโยชน
ของการวิจัยและ การประดิษฐคิดคนเพ่ือสรางสรรคผลงานในเชิงนวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนาตอยอดสู
การใชประโยชน รวมท้ังการสรางมูลคาเพ่ิม และเพ่ิมมูลคาอยางเปนรูปธรรม  

3. เพ่ือใหคณะครูและนักเรียนมีชองทางในการพัฒนาสิ่งประดิษฐใหมีศักยภาพ และสามารถ
กาวสูเวทีการแขงขัน ในระดับชาติและนานาชาติ  

4. เพ่ือใหคณะครูและนักเรียนไดรับการสงเสริมและสรางใหเกิดเครือขายดานการวิจัยและ
การประดิษฐคิดคน ระหวางนักศึกษาและอาจารยในสถาบันการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 



4. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรมใหกับคณะครู จํานวน 1 ครั้ง/

ปการศึกษา 
2. จัดสงผลงานวิจัยโครงการ/สิ่งประดิษฐของนักเรียนนักเรียนนักศึกษา เขาประกวด

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาคและระดับชาติ  หรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ อยางนอยจํานวน 10 ชิ้นงาน/ปการศึกษา 

 

5. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
1. มีผลงานวิจัยครู เพ่ือนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 เลมตอครู 1 

คน 
2. มีผลงานวิจัยโครงการของนักเรียนนักศึกษา และสิ่งประดิษฐ   ระดับ ปวช. 3 คนตอ 1 

ชิ้นงาน และระดับ ปวส. 2 คนตอ 1 ชิ้นงาน  สงเขาประกวดและสามารถนําไปพัฒนานําไปสูการใช
งานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําจําหนายไดในเชิงพาณิชย 
 

6. กลุมเปาหมาย: 
  เชิงปริมาณ  : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรมใหกับคณะครู จํานวน 

1 ครั้ง/ปการศึกษา และจัดสงผลงานวิจัยโครงการ/สิ่งประดิษฐของนักเรียนนักเรียนนักศึกษา เขา
ประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาคและระดับชาติ  
หรือหนวยงานอ่ืน ๆ อยางนอยจํานวน 10 ชิ้นงาน/ปการศึกษา 

เชิงคุณภาพ :  มีผลงานวิจัยครู เพ่ือนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ1 เลม
ตอครู  1 คน และมีผลงานวิจัยโครงการของนักเรียนนักศึกษา และสิ่งประดิษฐ   ระดับ ปวช. 3 คน
ตอ 1 ชิ้นงาน และระดับ ปวส. 2 คนตอ 1 ชิ้นงาน  สงเขาประกวดและสามารถนําไปพัฒนานําไปสู
การใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําจําหนายไดในเชิงพาณิชย 

 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ:  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
1. คณะครูและนักเรียนไดรับการเสริมสรางและถายทอดองคความรู ทักษะและเทคนิคดาน

การประดิษฐ คิดคนตลอดจนการเขียนรายงานขอเสนอโครงการและรายงานการพัฒนาสิ่งประดิษฐได
อยางเปนระบบ  

2. คณะครูและนักเรียนไดรับแรงกระตุนและสรางแรงจูงใจใหเขาใจและเห็นประโยชนของ
การวิจัยและ การประดิษฐคิดคนเพ่ือสรางสรรคผลงานในเชิงนวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนาตอยอดสูการ
ใชประโยชน รวมท้ังการสรางมูลคาเพ่ิม และเพ่ิมมูลคาอยางเปนรูปธรรม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรม
ให กับคณะครู  จํานวน 1 ครั้ ง/ปการศึกษา และจัดสง
ผลงานวิจัยโครงการ/สิ่งประดิษฐของนักเรียนนักเรียน
นักศึกษา เข าประกวดสิ่ งประดิษฐคนรุน ใหม  ระดับ
สถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาคและ
ระดับชาติ  หรือหนวยงานอ่ืน ๆ อยางนอยจํานวน 10 
ชิ้นงาน/ปการศึกษา 

 

เชิงคุณภาพ มีผลงานวิจัยครู เพ่ือนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ภาคเรียนละ1 เลมตอครู  1 คน และมีผลงานวิจัยโครงการ
ของนักเรียนนักศึกษา และสิ่งประดิษฐ   ระดับ ปวช. 3 คน
ตอ 1 ชิ้นงาน และระดับ ปวส. 2 คนตอ 1 ชิ้นงาน  สงเขา
ประกวดและสามารถนําไปพัฒนานําไปสูการใชงานจริงได
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําจําหนายไดในเชิงพาณิชย 

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2562 – กันยายน 2563  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ไดรับเงินจัดสรร

จาก สอศ. 
 

10. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน ไตรมาส 
() 

เปาหมาย (เชน ใคร 
จํานวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจาย

อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1 .บั นทึ ก ขออนุญาต
ดําเนินงานโครงการ 

    จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทาํ

ผลงานวิจัย นวัตกรรม
ใหกับคณะครู จํานวน 1 
คร้ัง/ปการศึกษา และ

จัดสงผลงานวิจัย
โครงการ/ส่ิงประดิษฐ
ของนักเรียนนักเรียน
นักศึกษา เขาประกวด
ส่ิงประดิษฐคนรุนใหม 

ระดับสถานศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด  ระดับภาคและ
ระดับชาติ  หรือ

หนวยงานอื่น ๆ อยาง
นอยจํานวน 10 

ชิ้นงาน/ปการศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธาน ี

- - - 
ไดรับเงิน
จัดสรร

จาก สอศ. 

2.แต งต้ั งคณะกรรมการ
ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด ทํ า
ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 
และงานวิ จั ย ประจํ าป
การศึกษา 2561 

    

3.ดํา เนินการประชุม
จัดสรรเงินงบประมาณ 

    

4.ดําเนินการโครงการ  
   - การจัดทําผลงานวิจัยครู
และนักเรียนนักศึกษา 
   - สงผลงานเขาประกวด
ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 
และโครงงานวิทยาศาสตรฯ 
ระดับสถานศึกษา ระดับ อศจ. 
ระดับภาคและระดับชาติ 

    

5. สรุปผลการดําเนินงาน     
รวมเงิน    - 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - - 

 


