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ผลงานประดษิฐ์คดิค้นเพ่ือขอรับรางวัลผลงานประดษิฐ์คดิค้น 
วทิยาการด้านสังคมศาสตร์  สาขาการศึกษา 

  ประจ าปี 2556  
 

ช่ือส่ิงประดิษฐ์ 

อุปกรณ์การฝึกทกัษะวอลเล่ย์บอล 
(The  Equipment  for Training  Volley  Ball  Skills) 

 
 
 
 
 
 
       
 

โดย 
นายบรรเทิง    จันทร์นิเวศน์ 

 แก้ว  

โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ผลงานประดษิฐ์คดิค้น 
เพ่ือขอรับรางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น 

  ประจ าปี 2556  
 
 
 

 

 
 
 

 
อุปกรณ์การฝึกทกัษะวอลเล่ย์บอล 

The  Equipment  for Training  Volley  Ball  Skills 
  
 

โดย 
 

นายบรรเทิง    จันทร์นิเวศน์ 
  

โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
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แบบ วช. 1 ป 
 

ใบน าส่งเอกสารและส่ิงของในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
เพ่ือขอรับรางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

ประจ าปี  2556 
----------------------- 

 

ช่ือผลงานประดิษฐคิ์ดคน้   

อุปกรณ์การฝึกทักษะวอลเล่ย์บอล 

(The  Equipment  for Training  Volley  Ball  Skills) 
 
ไดจ้ดัส่งเอกสารจ านวนอยา่งละ 15 ชุด (ตวัจริง 1 ชุด ส าเนา 14 ชุด) และส่ิงของเพื่อขอรับรางวลัฯ ดงัน้ี 
               1. ใบน าส่งเอกสารในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดคน้ (แบบ วช.1 ป) 
               2. ใบเสนอผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ (แบบ วช. 2 ป) 
               3. รูปภาพผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ (ภาพสี 15 ภาพ)  โดยติดในเล่มใหเ้รียบร้อย 
               4.ส าเนาหนงัสือแสดงการจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือส าเนาหลกัฐานการยืน่ขอสิทธิบตัร   
               5. หนงัสือหรือหลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ 
                    5.1 หนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาในระดบัผูอ้  านวยการ คณบดี หรือต าแหน่งที 

 เทียบเท่า(ถา้เป็นผลงานประดิษฐคิ์ดคน้จากงานในหนา้ท่ีราชการของขา้ราชการ 
 พลเรือนและพนกังาน รัฐวสิาหกิจ) 

                  6. วดีีทศัน์ซ่ึงแสดงถึงหลกัการ ขั้นตอน และกรรมวธีิท่ีใชใ้นการประดิษฐต์ลอดจนการใชป้ระโยชน์ของ
ผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ท่ีเสนอขอรับรางวลั จ  านวน 1ชุด             

             7. อ่ืน ๆ (ถา้มี)  
 
       ลายมือช่ือผูส่้งเอกสาร.......................………………………..                                     
                                               (นายบรรเทิง   จนัทร์นิเวศน์)   
                                                              วนัท่ี    30   เดือน  เมษายน พ.ศ.  2556   
                              ลายมือช่ือผูรั้บเอกสาร........................………………………… 
                            (…………………..........................) 
                            วนัท่ี….....เดือน..…………..พ.ศ.........                            
                         

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 
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แบบ วช.2 ป 
 

ใบเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
เพ่ือขอรับรางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

ประจ าปี  2556 

---------------------------------- 
 
ข้อ 1  ช่ือผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

ภาษาไทย  อุปกรณ์การฝึกทกัษะวอลเล่ย์บอล 
ภาษาองักฤษ (ถา้มี)        (The  Equipment  for Training  Volley  Ball  Skills) 

 
 
 ผลงานควรจดัอยูใ่นวทิยาการดา้นใด (โปรดระบุดา้นและสาขาวชิาการใด)                   

ก. ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
                 สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์      

                             สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
ข.   ดา้นวศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิยั 
                 สาขาวศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิยั 
ค.  ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
                 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา 
ง.   ดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์
                 สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 
จ.  ดา้นวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
                สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
ฉ. ดา้นมนุษยศ์าสตร์ 
           สาขาปรัชญา 

ช. ด้านสังคมศาสตร์ 
       สาขานิติศาสตร์ 
                   สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

                                สาขาเศรษฐศาสตร์ 
                                สาขาสังคมวทิยา 
                                สาขาการศึกษา   √ 
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ข้อ 2  ประวตัิของหัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น และ/หรือผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น 
         หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น 

         2.1 ช่ือ   นาย บรรเทิง  นามสกุล จนัทร์นิเวศน์ 
สัญชาติ........ไทย….…….คุณวฒิุ.……ครุศาสตร์มหาบณัฑิต………อาย.ุ.…55….ปี 
อาชีพ............รับราชการ………………………....ต าแหน่ง........ครู.........……………… 

          หน่วยงานทีสั่งกดัและรหัสไปรษณย์ี....โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ”์   
เลขท่ี 12/6  ถนนพระราม 2 ซอยวดัสีสุก  แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพ 10150      
หมายเลขโทรศพัท…์.02-468-8272 , 02-4683877....โทรสาร.....02-476-0629 
        ทีอ่ยู่ถาวรและรหัสไปรษณย์ี..เลขท่ี 1  ซอยเทียนทะเล 19  แยก 2   ถนนบางขนุเทียนชายทะเล    
แขวงท่าขา้ม  เขตขางขนุเทียน     กรุงเทพ 10150      หมายเลขโทรศพัท.์.089-768-1151 
           

ทีสั่งกดัและรหัสไปรษณย์ี....โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ”์   
เลขท่ี 12/6  ถนนพระราม 2 ซอยวดัสีสุก  แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพ 10150      
หมายเลขโทรศพัท…์.02-468-8272 , 02-4683877....โทรสาร.....02-476-0629 

 

ข้อ 3  รายละเอียดเกีย่วกบัผลงานประดิษฐ์คิดค้นทีเ่สนอขอรับรางวลั (ให้ระบุรายละเอียดให้มากทีสุ่ด) 
(1) จุดเร่ิมต้นหรือทีม่าของการประดิษฐ์คิดค้น   
   กีฬาวอลเล่ยบ์อล  เป็นกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยมของผูค้นทัว่ไปทัว่โลก  เน่ืองจากการเล่นใชพ้ื้นท่ีนอ้ย  อุปกรณ์

การเล่นไมยุ่ง่ยาก  สามารถเล่นไดห้ลายคนและท่ีส าคญัเป็นกีฬาท่ีเล่นไดส้นุกสนาน  กีฬาวอลเล่ยบ์อล  จึงเป็นท่ี
สนใจของเด็ก ๆ ท่ีจะเล่น  แต่  การเล่นกีฬาวอลเล่ยบ์อลนั้น  จะวา่เล่นง่ายก็ไม่ง่าย  จะวา่เล่นยากก็ไม่ยาก  หาก
ผูเ้รียนมีความสนใจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะเล่นก็คงจะเล่นไดไ้ม่ยากและท่ีส าคญัเล่นแลว้สนุกสนาน ต่ืนเตน้ ทา้
ทายความสามารถไดดี้ 

  โรงเรียนบางบดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ”์  ท่ีผูป้ระดิษฐเ์ป็นครูผูส้อนพลศึกษา  ในระดบัชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ในภาคเรียนท่ี 1  ของทุกปี  ในคาบแรกของการเรียนพลศึกษา  นอกจากจะท าความตกลงกนัใน
เร่ืองแนวทางในการเรียนรู้ร่วมกนั  กฎและกติกาในการเรียน  การวดัและประเมินผลการเรียนและอ่ืนๆ  ผูส้อนจะ
ถามนกัเรียนทุกคนวา่ “นักเรียนอยากเรียนกฬีาประเภทใดมากที่สุด” และใหน้กัเรียนจดัเรียงล าดบักีฬาท่ีอยาก
เรียนทุก ๆ ปีจะพบวา่  วอลเล่ยบ์อล  แบตมินตนั  บาสเกตบอลและฟุตซอล  จะอยูใ่นล าดบัตน้ ๆ อยูเ่สมอ  จึงจดั
ใหน้กัเรียนเรียนวอลเล่ยบ์อล  แบตมินตนักนั  เน่ืองจาก เป็นช่วงฤดูฝน  ฝนตกบ่อย สามารถเรียนไดใ้นโรงยมิ ฯ 
(อาคารเอนกประสงค)์ ไม่ยุง่ยาก   ในการจดัการเรียนรู้ร่วมกนันั้น  ไดก้  าหนดเป้าหมายของการเรียนร่วมกนัดงัน้ี 

1.  พวกเราจะ .....เรียนเพ่ือให้มีความรู้ ( Learn to Know) 
2.  พวกเราจะ .....น าความรู้ไปเล่นกฬีายามว่าง (Know  for  Play) 
3.  พวกเราจะ .....เล่นกฬีาเพ่ือความสนุกสนาน(Play for Fun) 
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ในเบ้ืองตน้ ของการเรียนวอลเล่ยบ์อล ผูส้อนไดท้  าการสุ่มหอ้งเรียนข้ึนมา 1  หอ้ง(ม.1/4  จ  านวน 46  คน) 
ส ารวจประสบการณ์ของนกัเรียน ในชั้นเรียนทุกคนเก่ียวกบัการเล่นวอลเล่ยบ์อล  โดยใหน้กัเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ 
ละ 6  คน  ไดจ้  านวน  8  กลุ่ม  ใหเ้ล่นวอลเล่ยบ์อลตามอธัยาศยั (Free – Style) แลว้ท าการบนัทึกภาพเป็น วดีีทศัน์
(VDO)  กลุ่มละ 4-5  นาที   น าผลมาวเิคราะห์และบนัทึกผลการสังเกตพฤติกรรมการเล่นวอลเล่ยบ์อลของนกัเรียน 
ท่ีละกลุ่ม  สรุปไดว้า่  มากกวา่ร้อยละ  75  มีประสบการณ์นอ้ยหรืออ่อน ( จะเห็นไดจ้ากตารางดา้นล่างน้ี)  จึง
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูส้อนจะตอ้งหาหนทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาน้ี อยา่งเร่งด่วน  อยา่งไรก็ดี  การฝึกทกัษะกีฬา  จะตอ้ง
อาศยัเวลาในการฝึกซอ้มมากและนาน   ผูส้อนจึงคิดคน้วธีิท่ีจะท าใหน้กัเรียนมีความสุขจากการเล่นวอลเล่ยบ์อล  
สามารถพฒันาทกัษะการเล่นท่ีส าคญัไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ดว้ย  อุปกรณ์การฝึกทกัษะวอลเล่ย์บอล  ท่ีผูส้อนเป็นผู ้
คิดคน้ข้ึนมา  เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนรู้และแกปั้ญหาในชั้นเรียน 
 
ตารางการสรุปผลการสังเกตทกัษะการเล่นวอลเล่ย์บอล 

ที่ ทกัษะ อ่อน พอใช้ ดี จุดส าคัญในการสังเกต 
1. ท่าการเตรียมความพร้อม   31(64.58) 4(8.33) 11(22.91) ยนืปลายเทา้และเข่างอเล็กนอ้ย 
2. ทกัษะการเล่นสองมือล่าง   38(79.16) 2(4.16) 6(12.50) แขนเหยียดตึงขณะเล่น 

3. ทกัษะการเล่นสองมือบน   40(83.33) 2(4.16) 4(8.33) พยายามเล่นด้วยปลายนิว้ 

4. ทกัษะการตบ   38(79.16) 5(10.41) 3(6.25) ใช้ฝ่ามือ/บังคับทศิทางได้ 

5. ทกัษะการเสริฟ   34(70.83) 7(14.58) 5(10.41) เหวีย่งแขนถูกลูก/ขา้มตาข่าย 
 ค่าเฉล่ีย 36.2(78.69) 4.00(8.69) 5.80(12.60)  

หมายเหตุ     ตวัเลขในวงเล็บ “ (.......)”  เป็นค่าร้อยละ 
วตัถุประสงค์ 
1.   เพื่อหาประสิทธิภาพของ อุปกรณ์การฝึกทกัษะวอลเล่ย์บอล  (The  Equipment  for Training  

Volley  Ball  Skills) ตามเกณฑ ์ 80/80   
2.   เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียนในการพฒันา

ทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อล  รายวชิา พ 31101  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โดยการใช ้ อุปกรณ์การฝึกทกัษะ
วอลเล่ย์บอล  (The  Equipment  for Training  Volley  Ball  Skills)  

3.    เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ในการพฒันาทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อล  
รายวชิา พ 31101   โดยใช ้ อุปกรณ์การฝึกทกัษะวอลเล่ย์บอล  (The  Equipment  for Training  Volley  Ball  
Skills)  
 

(2) ระยะเวลาทีใ่ช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 
ตั้งแต่วนัท่ี  ....1...…   เดือน  …ตุลาคม……….พ.ศ.  2555 
ถึง  วนัท่ี  .…31……  เดือน  …มกราคม………พ.ศ.  2556 
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        (3) ลกัษณะของผลงานประดิษฐ์คิดค้น (โปรดระบุลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง) 
 

อุปกรณ์การฝึกทกัษะวอลเล่ย์บอล  (The  Equipment  for Training  Volley  Ball  Skills) เป็นชุดของ
อุปกรณ์การฝึกทกัษะวอลเล่ยบ์อล  ท่ีผูป้ระดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมาเพื่อใชแ้กปั้ญหานกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีเรียน
วอลเลยบ์อล  จากการทดสอบทกัษะนกัเรียนก่อนเรียน(ขอ้มูลปี 2555) พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่  มีทกัษะทางดา้น
กีฬาวอลเล่ยบ์อล อยูใ่นเกณฑต์ ่า ดงัต่อไปน้ี   
 1.  ท่าการเตรียมความพร้อม  ร้อยละ  64.58 
 2.  ทกัษะการเล่นสองมือล่าง  ร้อยละ  79.16 
 3.  ทกัษะการเล่นสองมือบน  ร้อยละ  83.33 
 4.  ทกัษะการตบ  ร้อยละ  79.16 
 5.  ทกัษะการเสริฟ  ร้อยละ  70.83 
 
 เหตุผลท่ีทกัษะวอลเล่ยบ์อลในระดบัประถมศึกษา  อยูใ่นระดบัต ่ามากเพราะ  นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่เคย
เรียนมาก่อน(ประมาณร้อยละ 70 ) ส่วนหน่ึงเรียนหรือเล่นมาบา้ง (ประมาณร้อยละ 20)และ มีส่วนนอ้ยท่ีเรียน/เล่น
มาก่อน (ประมาณร้อยละ 10)   ดว้ยเหตุน้ี  ผูป้ระดิษฐจึ์งออกแบบและจดัสร้างส่ิงประดิษฐน้ี์ข้ึนมา  เพื่อแกปั้ญหา
และพฒันาทกัษะของนกัเรียนดงักล่าว   เรียกวา่ อุปกรณ์การฝึกทกัษะวอลเล่ย์บอล  (The  Equipment  for 
Training  Volley  Ball  Skills) เพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหาดงักล่าว  อุปกรณ์ชุดน้ี  แบ่งเป็น  3  ชุด  ดงัน้ี 

ชุดท่ี 1   ฝึกทกัษะการเล่นสองมือล่างและสองมือบน(Under Ball / Over Head  Ball) 
ชุดท่ี  2  ฝึกทกัษะการตบและการเสริฟแบบเหนือศีรษะ(Spike  Ball / Over Head Serve ) 
ชุดท่ี  3  ฝึกทกัษะการเสริฟแบบมือล่าง(Serve) 
 

             
                     ชุดท่ี 1                                       ชุดท่ี 2                                          ชุดท่ี 3 
 
อุปกรณ์การฝึกทกัษะวอลเล่ย์บอล  ท่ีกล่าวมาน้ี  ยงัมีอุปกรณ์ส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความคล่องตวัในการน าเอา

ไปใช ้ ฝึกทกัษะวอลเล่ยบ์อลอีกส่วนหน่ึงอยูท่ี่ ฐานติดตั้งอุปกรณ์   แบ่งเป็น  2  แบบคือ  



8 

 

1.  แบบฐานอยู่กบัที ่   ประกอบดว้ยฐาน  3  ขา มีโครงสร้างเป็นโลหะ(เหล็กท่อน ้า)  ส่วนฐานล่าง มี 
ขนาด เส้นผา่ศูนยก์ลาง  Ø  2  ½   น้ิว และ  ฐานแนวตั้ง Ø  1 ½  น้ิว  สูง  140  เซนติเมตร  แท่นยดึดา้นบนเป็นแกน
เหล็กสามารถหมุนได ้ 360  องศา 
 2.  แบบเคล่ือนที ่ แบบน้ีใชท้่อ PVC เป็นส่วนใหญ่  ลกัษณะการใชง้านจะประกอบหรือสวมกบัร่างกาย
ของผูฝึ้กตลอดเวลา ท าใหมี้อิสระในการใชง้านและมีความคล่องตวัสูง 
 

 
 
 

แท่นยดึแกนหมุนได้ 360องศา 
 

ฐานแนวตั้ง Ø  1 ½  น้ิว   
สูง  140  เซนติเมตร   

 
ฐาน  3  ขา Ø  2  ½   น้ิว 

                                          
 
                                             แบบฐานอยู่กบัที ่
 
 
 
 
 
 
                               แบบคล้องติดตัว 
 

แนวคดิในการประดิษฐ์ 
 

 1.  แนวคดิเร่ิมจากปัญหา 
เม่ือมาสังเกตทกัษะของกีฬาวอลเล่ยบ์อลท่ีส าคญัและมีการน า  ไปใชใ้นการเล่นหรือแข่งขนัก็คือ ทกัษะ

การเล่นสองมือล่าง  ทกัษะการเล่นสองมือบน  การตบและการเสริฟ    ปัญหาท่ีพบบ่อยคร้ังในการสอนทกัษะสอง
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มือล่างพบวา่  นักเรียนไม่สามารถจับจังหวะการเคล่ือนที่ของแขนให้ไปกระทบกบัลูกบอลขณะทีเ่คล่ือนทีล่งมายงั
แขนทั้งสองได้    ปัญหาน้ีเป็นมากส าหรับนกัเรียนท่ีฝึกหรือเรียนใหม่  ๆ  
 การแกปั้ญหาน้ี  ผูป้ระดิษฐคิ์ดในมุมกลบัวา่  “หากลูกบอลหล่นลงมายิง่ช้าเท่าไร  นักเรียนกจ็ะมีเวลามาก
ขึน้ทีจ่ะขยบัตัวหรือแขนให้กระทบลูกได้ทนัและตรงกบัจุดทีต้่องการได้ มากเท่าน้ัน” ประกอบกบันกัเรียนท่ีเล่น
ใหม่ ๆ จะบ่นว่า  เจ็บแขน  ส่งผลใหน้กัเรียนไม่ค่อยสนใจท่ีจะเล่นเท่าไรนกั  อาจเป็นเพราะลูกบอลหนังมีน า้หนัก
มากและบางคร้ังแข็งเพราะสูบลมมากเกนิไป  ผูป้ระดิษฐจึ์งคิดหาหนทางท่ีจะท าให้นกัเรียนจะสนใจเรียนมากข้ึน
โดยตั้งโจทยไ์ว ้ 2  ประเด็นคือ  

1.  ท าอย่างไรลูกบอลจะหล่นหรือเคล่ือนทีล่งมาช้าลงหรือบังคับให้ช้าตามทีต้่องการได้ 
2.  ท าอย่างไรลูกวอลเล่ย์บอลจะเบา  น่ิม  ไม่แข็ง  เล่นแล้วไม่เจ็บแขน 

2.  แนวคดิในการแก้ปัญหา 
จากการศึกษาเพื่อคน้หาวธีิแกปั้ญหาน้ี  ผูป้ระดิษฐ ์คิดไปถึงลูกบอลยางท่ีขายอยูต่ามหา้งสรรพสินคา้

ทัว่ไป    มีราคา  39 – 59  บาทหรือชนิดท่ีมีคุณภาพ ดี  ราคาประมาณ  99 – 129  บาท  ซ่ึงมีขนาดใกลเ้คียงกบัลูก
วอลเล่ยบ์อลแต่มีน ้าหนกัเบาและน่ิมกวา่มาก  จึงซ้ือมาทดลองใชโ้ดยใหน้กัเรียนเล่น  ในเบ้ืองตน้นกัเรียนชอบ
เพราะลูกบอลน่ิม เล่นแลว้ไม่เจบ็แขน  แต่ เล่นไม่สนุกเพราะความเบาของลูกบอลยางท าบอลวิง่เร็วมากและบังคับ
ทศิทางไม่ได้   

ผูป้ระดิษฐคิ์ดหาหนทางท่ีจะใหลู้กบอลยางเคล่ือนท่ีชา้ลงและตกลงบนแขนของนกัเรียนใหพ้อดีกบัการ
เคล่ือนไหว  ในเบ้ืองตน้  ใชค้นัเบด็ยดึติดกบับอลยาง ท่ีปลายคนัเบด็  จากนั้นท าการวาดภาพร่างข้ึนมาเป็น
แนวทาง  ท าการทดลองใชก้บันกัเรียน 2 – 3 คน (ชมรมนกัประดิษฐข์องโรงเรียน) ท าการคน้หาวสัดุท่ีเหมาะสม
และท าการปรับปรุงรูปแบบ 2 -3 คร้ัง  สรุปหลกัการประดิษฐใ์นเบ้ืองตน้และก าหนดวสัดุท่ีส าคญัและจ าเป็นดงัน้ี 

1.  ใชว้สัดุหลกัเป็นท่อ PVC  พร้อมขอ้ต่อขนาดต่าง 
2.   ลูกบอลยางยดึติดแน่นกบัลูกวอลเล่ยบ์อลจริง 
3.   ใชว้สัดุเหลือใช ้หาง่ายทัว่ไป 

3.  แนวคดิในการจดัท าต้นแบบขึน้มาทดลองใช้ 
จากนั้นผูป้ระดิษฐไ์ดด้ าเนินการจดัท าตน้แบบข้ึนมา 1  ชุด  ท าการทดลองใชก้บันกัเรียน ในชมรมนกั

ประดิษฐข์องโรงเรียน  เพื่อศึกษาขั้นตอนและวธีิการใชท่ี้เหมาะสม  อุปกรณ์ชุดแรกประกอบดว้ยวสัดุหลกัเป็นท่อ 
PVC  ขนาด  3/8  น้ิว  ปลายท่อติดดว้ยขอ้งอ ท่ียดึติดกบัลูกวอลเล่ยบ์อลบอลหนงั ผา่ซีก(คร่ึงลูก)ยดึติดแน่นกบัลูก
บอลยาง โดยใชก้าวยางน ้า(ดงัภาพประกอบ)  ท าการทดลองใชแ้ละสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัอุปกรณ์การฝึก
ทกัษะวอลเล่ยบ์อลจากนกัเรียน  จากนั้น น าขอ้มูลไปวางแผนการปรับปรุงต่อไป 

4.  แนวคดิในการปรับปรุงและพฒันา 
ผูป้ระดิษฐไ์ดน้ าแนวคิดจากการตน้แบบท่ีผา่นมา  ท าการปรับปรุงให้ดีข้ึน เป้าหมายเพื่อน าไปศึกษาใน

ชั้นเรียน  ทั้งน้ี  ยงัคงยดึหลกั  “ 3  ป”  เป็นส าคญัดงัน้ี 
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ประหยดัสุด  คือ   ใชว้สัดุท่ีดี  มีคุณภาพสูง ในราคาถูก  หาง่ายในทอ้งถ่ิน 
ประโยชน์สูง  คือ  ใชแ้กปั้ญหานกัเรียน  ส่งผลดีต่อโรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
ประยกุตใ์ช ้    คือ  ปรับใชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ  ดดัแปลงหรือน าไปบูรณาการวชิาอ่ืน ๆได้ 

ในการด าเนินการออกแบบและจดัท า ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะวอลเล่ย์บอล  ผูป้ระดิษฐ์ไดแ้บ่งด าเนินการ
ออกเป็น  2  ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 อุปกรณ์บงัคบัการเคล่ือนท่ีของลูกบอล( มี 3  แบบคือ1.)ชุดฝึกทกัษะสองมือล่างและสองมือบน,  
2.)ชุดฝึกทกัษะการตบและการเสริฟ(มือบน), 3.)ชุดฝึกทกัษะการเสริฟมือล่าง  

ส่วนท่ี 2   ฐานรองรับ (การติดตั้ง) ชุดบงัคบัการเคล่ือนท่ีของลูกบอล แบ่งเป็น  2  แบบ คือแบบอยูก่บัท่ี
(โลหะ)  กบัแบบเคล่ือนท่ี (โครง PVC ท่ีสวมกบัร่างกายของผูใ้ชง้าน) 

นอกจากน้ี  ยงัจดัท า “ชุดยดึ” อุปกรณ์บงัคบัการเคล่ือนท่ีของลูกบอล(ส่วนท่ี 1)กบัฐานท่ีตั้ง(ส่วนท่ี 2) เขา้
ดว้ยกนั  เพื่อให้เกิดความสะดวกและความคล่องตวัในการเปล่ียน อุปกรณ์บงัคบัการเคล่ือนท่ีของลูกบอลทั้ง 4 
แบบกบัฐานรองรับท่ีแบบอยูก่บัท่ีและแบบเคล่ือนท่ี เขา้ดว้ยกนั(ดงัภาพประกอบ) 

1. ชุดยดึอุปกรณ์กบัฐานแบบอยู่กบัที่ 
             แกนสลกัยดึอุปกรณ์กบัฐาน 

                                                ก้ามปูยดึแกนซ้าย-ขวา 
 
 
 
 
 
                            

                                                                  อุปกรณ์บงัคบัการเคล่ือนท่ีของลูกบอล                                   
 
 
 
 
 
 
          
 

               อุปกรณ์บงัคบัการเคล่ือนท่ีของลูกบอล                            ชุดยดึอุปกรณ์กบัฐานแบบแบบคล้องติดตัว   
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 2.  แบบคล้องติดตัว แบบนี้ใช้ท่อ PVC เป็นส่วนใหญ่  ลักษณะการใช้งานจะประกอบหรือสวมกับร่างกาย
ของผู้ฝึกตลอดเวลา ท าให้มีอิสระในการใช้งานและมีความคล่องตัวสูง 
 
   ยางนุ่มรองไหล่ 
   ใช้คล้องไหล่ 2  ข้าง 
 
   แขนยึดติดกับลูกบอล 
  
   แกนสลักยึดอุปกรณ์กับฐาน 
 

                                                                                     
วิธีการเปลี่ยนอุปกรณ์จากฐานอยู่กับทีม่าเป็นแบบคล้องติดตัว 

       
       (1)เตรียมอุปกรณ์            (2) ร้อยแกนสลักกับแขน                   (3) เตรียมติดตั้ง 

       
     (3)  วางแกนสลักบนร่องก้ามปู          (5)  ใช้มือบีบ/กดแรง ๆ       (6) แกนสลักจะลงไปล็อค 

              
                (7) ติดตั้งเสร็จแล้ว                           (8) หุ้มท่อยางนุ่มป้องกันไหล่เจ็บ 
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ขั้นตอนการยึดลูกบอลยางกับแขนบังคับการเคลื่อนที่ของลูกบอล 
 

     
                          วัสดุที่ใช้ทั้งหมด                              ตัดลูกวอลเล่ย์บอลแล้วเจาะด้วยตาไก่ 

     
           ร้อยน๊อตกับแผ่นฝาคลอบท่อ/ทากาวยาง        ทากาวที่บอลยาง ท้ิงไว้  10  นาที จึงน ามาติดกัน 

     
        จากนั้นใช้มือรีดลมออกให้หมด         น าลูกบอลยางไปยึดกับแขน            บอลหนังก็เช่นกัน 
 

ขั้นตอนการยดึลูกบอลยางกบัแขนบังคบัการเคล่ือนทีข่องลูกบอล 
 
วสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้(ใน 1 ชุด) 

1. บอลยาง    
2. ลูกวอลเล่ยบ์อลเก่าท่ีช ารุดใชง้านไม่ได ้
3. กาวยางน ้าอยา่งดีชนิดขน้ 
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4. แผน่คลอบท่อน ้าทิ้งชนิดแสตนเลท  ขนาด Ø  3  น้ิว   
5. ฝาคลอบท่อ PVC ขนาด  Ø  3/8  น้ิว   
6. น๊อต  Ø  15  มิล   จ  านวน  1  ชุด  พร้อมแหวนรอง  4  อนั   
7. สวา่นไฟฟ้า 

วธีิท า 
1.  น าลูกวอลเล่ยบ์อลเก่ามาตดัรูปวงกลม (โคง้ตามรูปของบอล ) Ø  ประมาณ  6  น้ิว  (ดงัภาพ) ซ่ึง 

ต่อไปจะขอเรียกวา่ “แผน่หนงับอลส าหรับเช่ือมต่อ” 
2.  น าแผน่คลอบท่อน ้าทิ้ง มาตอกดว้ยคอ้นหวักลม ใหแ้ผน่มีลกัษณะโคง้  ใกลเ้คียงกบัลูกบอล 
3. น าน็อตมาร้อยตรงกลางแผน่คลอบท่อน ้าทิ้ง  โดยใหส่้วนหวัน็อตอยูภ่ายในส่วนโคง้  เจาะรูท่ีช้ินส่วน 

ของบอลส่วนท่ีตดั (ตามขอ้ 1.)  บริเวณตรงกลาง ขนาดให้น็อตผา่นไดส้ะดวก  
4. เจาะรูท่ีฝาคลอบท่อ PVC ใหอ้ยูก่ึ่งกลาง ร้อยน็อตจากดา้นนอกของฝา  จากนั้นใชน็้อตตวัเมีย  หมุน 

จากดา้นในฝาคลอบ  ใชไ้ขควงขนัคร้ังสุดทา้ยใหแ้น่นท่ีสุด 
5. น า“แผน่หนงับอลส าหรับเช่ือมต่อ” ไปคลอบลงบนลูกบอลยางหรือบอลจริง  แลว้ใชดิ้นสอวาดเส้น 

รอบแผน่หนงั (เพื่อก าหนดพื้นท่ีทากาวยางน ้า)  
6.  ทากาวยางน ้าลงบนลูกบอลยางและบอลจริงใหท้ัว่  ทิ้งไว ้ 8-10  นาที และทากาว “แผน่หนงับอล 

ส าหรับเช่ือมต่อ” บริเวณภายในใหท้ัว่  ทิ้งไว ้8-10  นาที  
7.  จากนั้นน าลูกบอลยางหรือบอลจริงมาประกบกบั “แผน่หนงับอลส าหรับเช่ือมต่อ”  จากขอ้ 6. มา 

ประกบไวใ้หแ้น่น  ทิ้งไว ้ นาน  2 -3  ชัว่โมงเป็นอยา่งนอ้ยหรือทิ้งขา้มคืนก็จะยิง่ดี 
 
  (4) ภูมิหลงัของศิลปวทิยาการทีเ่กี่ยวข้องกบัการประดิษฐ์คิดค้น 
             4.1 ลกัษณะของผลงานอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ท่ีขอรับ รางวลัฯ  
 เก่ียวกบัส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  ผูป้ระดิษฐไ์ดท้  าการศึกษาพบวา่  อุปกรณ์ฝึกทกัษะ
วอลเล่ยบ์อลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัน้ี  มีใชก้นัอยูน่อ้ยมาก  ท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองยงิลูก
วอลเล่ยบ์อลและส่ิงอ านวยความสะดวกในการฝึกซอ้มวอลเล่ยบ์อล ซ่ึงเป็นการฝึกในระดบักลางหรือระดบัสูง 
ผูป้ระดิษฐพ์ยายามคน้ควา้หา    อุปกรณ์ฝึกทกัษะวอลเล่ยบ์อลท่ีเป็นพื้นฐาน  จนบดัน้ียงัไม่ปรากฏพบ  จึง
ท าการศึกษาในต่างประเทศ  พอจะสรุปไดด้งัน้ี 

1. อุปกรณ์การฝึกทกัษะการเล่นสองมือล่าง   
จากการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์การฝึกความแขง็แรง  ความทนทานของกลา้มเน้ือ ดงัภาพ(A1) 

มีราคา 22.95  $ หรือประมาณ  712  บาท และชุดอุปกรณ์การฝึกความแม่นย  า(A2)  ซ่ึงเป็นการฝึกส าหรับผูท่ี้มี 
ทกัษะระดบักลางถึงสูง  มีราคา 299.95 $  หรือประมาณ  9,299  บาท 
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                     (A1)          (A2)                                             (B1) 
2. อุปกรณ์การฝึกทกัษะอุปกรณ์การฝึกทกัษะการเล่นสองมือบน   

จากการศึกษาไม่ปรากฏวา่ มีการผลิตอุปกรณ์การฝึกทกัษะสองมือบน  ท่ีพบจะเป็นอุปกรณ์ 
ประกอบการฝึกเสริมสร้างความแม่นย  าในการฝึกการเล่นสองมือบน(B1) มีราคา 129.95  $ หรือ  40289  บาท 

3. อุปกรณ์การฝึกทกัษะการตบ    
ทกัษะการตบเป็นทกัษะท่ีส าคญัส าหรับการเล่นวอลเล่ยบ์อล  พบวา่  มีอุปกรณ์การฝึกทกัษะ 

น้ีมากมาย  มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนัทั้งวสัดุ  เทคนิคและราคาท่ีเสนอขาย  ดงัภาพประกอบ ชุด C 
 
 
 
 
 
 
 
                                        C1                                                                  C2                                          * C2.1 
อุปกรณ์ชุดฝึกทกัษะการตบ  C1   

เป็นชุดฝึกทกัษะการตบ  โดยผูฝึ้กจะวิง่เขา้หาบอลแลว้กระโดดตบไปท่ีลูกบอลท่ีมีหู 2 หู ผกูติดกบัยางยดื
ทั้ง 2 เส้นโยงไปยงัแท่นยดึรูป ตวัย(ูU)คว  ่า  มีแกนเสายดึติดกบัฐานถ่วงน ้าหนกัปรับระดบัสูง-ต ่าได ้เม่ือตบแลว้
บอลจะยงัคงอยูท่ี่เดิม ประหยดัเวลาในการวิง่ไปเก็บลูก  มีราคา 3120  $ หรือประมาณ 99,199  บาท 
อุปกรณ์ชุดฝึกทกัษะการตบ  C2   
   ชุดฝึกทกัษะการตบ  คลา้ยกบั C1 ต่างกนัท่ีเสายดึกบัแกนของฐานวสัดุอ่ืนคลา้ย ๆ กนั  หลกัการใชง้าน
เหมือนกนั มีราคา 1399.95 $ หรือประมาณ 43,399  บาท และราคาลูกบอล 2  หู*   ราคา   59.95  $ หรือราคา
ประมาณ   1859  บาท 
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อุปกรณ์ชุดฝึกทกัษะการตบ  C3   
   ชุดฝึกทกัษะการตบ  แบบพัน๊ช่ิงบอล (Punching Ball) คือ ใชบ้อลหอ้ยลงมีแป้นรูปวงกลมยดึติดกบัแกน
เสาท่ีดดังอเป็นฉาก  ขนานกบัพื้น เม่ือตบแลว้บอลจะไปกระทบกบัแป้นแลว้กลบัมาท่ีเดิม ปรับระดบัสูง – ต ่าได้
โดยอุปกรณ์ยดึติดกบัผนงัท่ีเป็นท่อ ปรับไดส้ะดวกตามตอ้งการ  หลกัการใชง้านคือผูฝึ้กจะวิง่เขา้ไปแลว้กระโดด
ตบ  เสนอราคาไวท่ี้ 999.95 $ หรือประมาณ 30,999  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
                             (C 3)                                                    (C 4)                       (C5) 

อุปกรณ์ชุดฝึกทกัษะการตบ  C4   
   ชุดน้ีเรียกวา่ “ชุดรองรับลูกตบ” หรือ The  set - n – Spike  เป็น ฝึกทกัษะการตบ โดยจะตบลูกท่ีส่งมาจาก 

Setter ท่ีเหนือตาข่าย “ชุดรองรับลูกตบ” จะรองรับลูกจากการตบไม่ใหไ้ปไกลแลว้รวบรวมไวท่ี้เดียวกนั  โดยมีตา

ข่ายประกอบท าใหก้ารฝึกเสมือนจริงมากท่ีสุด ชุดน้ี เสนอราคาท่ี 219.95 $ หรือประมาณ 68,199  บาท 

อุปกรณ์ชุดฝึกทกัษะการตบ  C5  
เป็นชุดฝึกทกัษะการตบ  Acu-spike  เป็นชุดท่ีเนน้การฝึกตบอยา่งต่อเน่ือง  โดยท่ีฝึกจะวิง่เขา้หาบอลแลว้

กระโดดตบไปท่ีลูกบอล  ท่ีมีแกนหนีบรูปโคง้ห่อหุม้ดว้ยวสัดุนุ่ม(กนัการบาดเจบ็)  พร้อมกระเชา้ขนาดใหญ่อยู่
ดา้นบน  ส าหรับรับและล าเลียงส่งลูกไปตามรางเรียงตามล าดบั   เม่ือตบลูกออกไปแลว้ลูกใหม่ก็จะเคล่ือนท่ีมา
แทนท่ี    เสาแกนยดึติดกบัฐานท่ีเคล่ือนท่ีได ้ปรับระดบัสูง – ต ่าได ้ สะดวกท่ีจะใชง้านไดห้ลากหลายสถานท่ี   
เสนอราคาไวท่ี้ 2560 $ หรือประมาณ 79,360 บาท 
 
อุปกรณ์ชุดฝึกทกัษะการตบ  C6  

เป็นชุดฝึกทกัษะการตบ ท่ีคลา้ยกบัชุด  C5  ต่างกนัท่ี  ไม่มีฐาน  ชุดฝึกน้ี  จดัท าข้ึนมาเพื่อใหน้ าไป
ประกอบกบัห่วงของแป้นบาสเกตบอล เม่ือติดตั้งแลว้  ดา้นล่างจะมีแกนโลหะดดัรูปงอ 4 ช้ินหนีบลูกบอลไวท่ี้
ปลายจะมีวสัดุน่ิมห่อหุม้(ป้องกนัการบาดเจบ็) ดา้นบนมีกระเชา้รองรับและส่งลูกใหเ้คล่ือนท่ีไปตามราง เม่ือตบ

 

 

The  set - n - Spike  
Acu-spike   
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ลูกไปแลว้ลูกใหม่ก็จะเคล่ือนท่ีมา  อุปกรณ์น้ี  มีขนาดเล็ก น ้าหนกัเบา ติดตั้งสะดวกใชง้านง่าย   เสนอราคาไวท่ี้ 
495 $ หรือประมาณ 15,345  บาท 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                   ( C6) 

อุปกรณ์ชุดฝึกทกัษะการตบ  C7 
 ชุดฝึกทกัษะการตบชุดน้ี  แตกต่างจากท่ีกล่าวมาเกือบทั้งหมด  เพราะลูกบอลท่ีใช ้เป็นแบบมาตรฐาน 
ชุดฝึกน้ีจะติดแน่นกบัผนงั  หลกัการใชง้าน  ผูฝึ้กจะตอ้งวิง่เขา้มากระโดดตบบอล หากตบไดแ้รง(ถูกวธีิ) ลูกบอล
จะเคล่ือนท่ีไปกระทบเป้าท่ีอยูส่่วนปลายของส่วนโคง้แปลวา่ “สมบูรณ์/ถูกตอ้ง”  ลูกก็จะเคล่ือนกลบัมา  พร้อมให้
ตบต่อไป  หากตบไม่ถูกตอ้งหรือเบาเกินไปบอลก็จะไม่ไปถึงเป้าหมายกบัเป็นท่ีติดตั้งไว ้ จากนั้นก็จะเคล่ือน
กลบัมาพร้อมใหต้บต่อไป      

อุปกรณ์ชุดน้ี  ยงัไม่มีการตั้งราคา  เน่ืองจากเป็น นวตักรรมท่ีเพิ่งไดรั้บรางวลัในปี 2012  ประดิษฐโ์ดย 
Andrey  Terentiev.นกัศึกษา สาขาวศิวกรรมศาสตร์  ชาวรัสเซีย จากมหาวทิยาลยั Saratov State University. 
 
 
 
                              C 7 ) 

 

 

 

 

3. อุปกรณ์การฝึกทกัษะการเสิร์ฟ    
ทกัษะการเสิร์ฟ เป็นทกัษะหน่ึงท่ีส าคญั เน่ืองจากทกัษะน้ีบกพร่อง  ในการแข่งขนัก็จะไม่สามารถ 

ท าคะแนนได ้ อุปกรณ์ท่ีใชฝึ้กทกัษะในการเสิร์ฟ  มีนอ้ยมาก  ส่วนใหญ่จะฝึกความคุน้เคยและ ฝึกก าลงั  จาก
การศึกษาพบวา่  ท่ีนิยมใชก้นัมีดงัน้ี 
 

 

                                                                                                                      
Andrey   Terentiev, Saratov State 

University(2012) 
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              (D1)                                                                 (D 2)           
 ชุดฝึกทกัษะการเสิร์ฟ   D1   

  ชุดฝึกทกัษะการเสิร์ฟน้ี  เป็นแบบง่าย  ใชเ้ส้นใยยดืร่วมกบัวสัดุติดยดึตีนตุก๊แก  สองส่วนน้ีจะ
ท างานร่วมกนัโดยวสัดุติดยดึลูกบอลจะรัดลูกบอลไวข้ณะท่ีสายเส้นใยยดื ปลายดา้นหน่ึงผกูไวก้บับอล  อีกดา้น
หน่ึงผกูติดกบัเอวผูฝึ้ก  เม่ือตบบอลออกไปแลว้  เส้นใยยางยดืก็จะดึงบอลกลบัมา  สะดวกไม่ตอ้งวิง่เก็บบอล 
อุปกรณ์ชุดน้ี  เสนอราคาไว ้ 39.95 $ หรือประมาณ 1,239  บาท 

ชุดฝึกทกัษะการเสิร์ฟ D2   

เป็นชุดฝึกทกัษะการเสิร์ฟมือบน   ท่ีคลา้ยกบัชุดฝึกทกัษะการตบ C1 กบั  C2  แต่แตกต่างกนัท่ี 
ผูฝึ้ก  ไม่ตอ้งวิง่เพียงแค่ยนืในท่าเตรียมพร้อม  จากนั้น เหวีย่งแขนข้ึน  แลว้เหวีย่งแขนไปตบท่ีลูกบอล( 2 หู ) เป็น
การฝึกการใชก้ าลงั  ความคุน้เคยและความแม่นย  า  วสัดุท่ีใชจ้ะประกอบดว้ยส่วนฐานรองรับเสาท่ีดดัเป็นรูปตวั “ 
P ” ท่ีแกนขนานส่วนล่างของ “P”จะตดัและติดตั้งวสัดุยดึหนีบลูกบอลท่ีมีลกัษณะนุ่ม  ไม่เจบ็มือเม่ือตบพลาดไป
ถูกเขา้  ราคาท่ีเสนอขาย  399.95 $ หรือประมาณ 12,399  บาท 
  สรุปผลจากการศึกษาอุปกรณ์การฝึกทกัษะวอลเล่ยบ์อลท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัพบวา่ อุปกรณ์ส่วน
ใหญ่จะเป็นการฝึกเพื่อพฒันาทกัษะจากระดบักลางถึงระดบัสูง  ไม่ปรากฏ อุปกรณ์ส าหรับผูฝึ้กใหม่หรือทกัษะ
พื้นฐาน  อยา่งไรก็ดี  ผูป้ระดิษฐก์็ยงัเห็นความส าคญัของการฝึกทกัษะพื้นฐาน  ท่ีผูฝึ้กสอนทุกคน  ควรจะให้
ความส าคญัและเอาใจใส่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง  โดยอาศยัอุปกรณ์การฝึก
จากท่ีไดศึ้กษามาน้ี เป็นตน้แบบของการพฒันาอุปกรณ์การฝึกทกัษะวอลเล่ยบ์อลในประเทศของเรา  ใหมี้คุณภาพ 
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4.2 ข้อเสียหรือข้อบกพร่องของผลงานอ่ืนๆ ทีม่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 ผูป้ระดิษฐไ์ดน้ าขอ้มูลทั้งหมด  ท่ีศึกษาและคน้ควา้จากต่างประเทศ  น ามาจดัเรียงเพื่อใหเ้ปรียบเทียบ
คุณสมบติัต่าง ๆ ของอุปกรณ์แต่ละชนิด  สรุปเป็นตารางไดด้งัต่อไปน้ี   
 

ที่ รายการ ส่ิงประดิษฐ์จากต่างประเทศไม่เหมาะสม 
1 ท่ีมาวสัดุ/อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ ราคาสูงเสียภาษีและค่าขนส่ง 
2 แหล่งผลิตและจดัจ าหน่าย มีเฉพาะในต่างประเทศ 
3 เทคนิคในการประดิษฐ์ ระดบัสูง/หลายขั้นตอน 
4 น ้าหนกั/ขนาด(ในการใชง้าน) น ้าหนกัมาก/เคล่ือนยา้ยยาก 
5 รูปแบบของอุปกรณ์การฝึกทกัษะ สวยงาม/น่าใช ้ น่าเล่น 
6 ความแปลกใหม่/ไม่เหมือนใคร แปลก-ใหม่/เป็นอุตสาหกรรม 
7 ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์ ดีมาก 
8 การติดตั้งอุปกรณ์ก่อนการใชง้าน มีหลายขั้นตอน-ใชเ้วลามาก 
9 ความสะดวกในการใชง้าน ง่าย/ไม่ยุง่ยากแต่ตอ้งดูแลรักษา 
10 โอกาสท่ีจะน าไปใชง้าน ฝึกใน/นอกชั้นเรียน 
11 กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ทกัษะ ระดบัปานกลาง-สูง 
12 ความต่อเน่ืองของผูใ้ชง้าน เป็นระยะๆ /จ านวนมาก 
13 บุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์ ทัว่ไป/พฒันา 
14 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชง้าน นกัเรียนทัว่ไป/นกักีฬา 
15 ประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ ธุรกิจ การคา้/ระบบเศรษฐกิจ 
16 ตน้ทุนในการประดิษฐ์ ราคาสูง/สูงมาก 
17 วสัดุซ่อมแซม/เม่ือเกิดช ารุด หายาก/สั่งจากโรงงาน 
18 การเคล่ือนยา้ยและการเก็บรักษา มีน ้าหนกั/ยุง่ยาก(มีขั้นตอน) 
19 ประยกุต/์ปรับรูปแบบการใชง้าน ใชฝึ้กทกัษะเฉพาะดา้น 
20 การรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน รับรองมาตรฐาน/คุณภาพ 

 
ข้อเสียหรือข้อบกพร่องของผลงานอ่ืนๆ ทีม่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน   
มีราคาสูงเพราะตอ้งสั่งจากางประเทศจึงส่งผลใหร้าคาสูงเพราะตอ้งเสียภาษีและค่าขนส่ง  อยูห่่างไกลจาก 

แหล่งผลิต  จะมีขายเฉพาะในต่างประเทศเท่านั้น เทคนิคในการประดิษฐ์ระดบัสูง  มีหลายขั้นตอน  ทั้งน ้าหนกั
และขนาด  เม่ือมีน ้าหนกัมาก/เคล่ือนยา้ยยาก  ถึงแมรู้ปแบบของอุปกรณ์จะสวยงาม/น่าใช ้ น่าเล่นก็ตาม  อาศยั
ความความแปลกใหม่/ไม่เหมือนใครและผลิตข้ึนจ านวนมาก ๆ เป็นอุตสาหกรรม  จึงไม่ไดช่้วยส่งเสริมใหเ้กิด
ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์ลย 
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การติดตั้งอุปกรณ์ก่อนการใชง้านมีหลายขั้นตอน-ใชเ้วลามาก  ความสะดวกในการใชง้านแต่ไม่สามารถ
เคล่ือนยา้ยไปท่ีอ่ืนได ้ อีกทั้งตอ้งท าการดูแลรักษาอยา่งสูงเพราะมีขนาดใหญ่และราคาสูง ค่าบ ารุงรักษาก็สูงตาม
ข้ึนไป    โอกาสท่ีจะน าไปใชง้านนั้นใชไ้ดท้ั้งใน/นอกชั้นเรียน  ส าหรับคนท่ีอ่อนทกัษะแลว้จะใชไ้ดย้าก  จึงไม่
สามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ทกัษะไดดี้เท่าท่ีควร   

ความต่อเน่ืองของผูใ้ชง้านเป็นระยะๆ /จ านวนมากจึงไม่เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้อ่อนทกัษะไดเ้ขา้ถึงอุปกรณ์  
ประโยชน์ท่ีไดจึ้งเป็นเพียงกลุ่มหน่ึง ๆ เท่านั้น  บุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์จึงไม่คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
ส่วนประโยชน์ของส่ิงประดิษฐ ์ เป็นไปเพื่อการคา้กลุ่มธุรกิจ  แต่ระบบการคา้มิไดเ้อ้ือต่อสาธารณชนทัว่ไป  
หมายถึง หากไม่มีเงินมากพอก็ไม่สามารถเขา้ถึงอุปกรณ์น้ี   

ในทางเศรษฐกิจตน้ทุนในการประดิษฐสู์งก็จะท าให้ราคาสูง/สูงมากข้ึนทุกวนัเพราะตอ้งมีค่าโฆษณา   
วสัดุซ่อมแซม/เม่ือเกิดช ารุดหายาก  ตอ้งสั่งจากโรงงานตลอดไม่สามารถซ่อมแซมไดด้ว้ยตนเอง  การเคล่ือนยา้ย
และการเก็บรักษานั้น เม่ือมีน ้ าหนกัมาก  ความยุง่ยากมีมากข้ึน  ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีจะปรับรูปแบบไปใชง้านอ่ืน ๆ ก็
ไม่เหมาะสม  เพราะใชฝึ้กทกัษะเฉพาะดา้น  ถึงแมจ้ะมีการรับรองคุณภาพและมาตรฐานก็ตาม  แต่ส าหรับการ
น าไปใชใ้นการศึกษา วจิยันั้นยอมรับไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้น 

4.3 ท่านคิดว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้นของท่านดีกว่าผลงานของผู้อ่ืนอย่างไร 
       จากการเปรียบเทียบขอ้มูล  ในขอ้ 4.2  สรุปไดด้งัน้ี 
ที่ รายการ ส่ิงประดิษฐ์ของผู้ประดิษฐ์ดีกว่าเพราะ 
1 ท่ีมาวสัดุ/อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ ราคาถูก  หาง่ายในทอ้งถ่ิน ไม่มีค่าภาษีและค่าขนส่ง 
2 แหล่งผลิตและจดัจ าหน่าย จดัท า/จดัซ้ือไดใ้นประเทศ ราคาไม่สูง 
3 เทคนิคในการประดิษฐ์ ขั้นตอนนอ้ย จดัท าและซ่อมแซมไดง่้าย 
4 น ้าหนกั/ขนาดในการใชง้าน น ้าหนกัเบา/เคล่ือนยา้ยง่าย 
5 รูปแบบของอุปกรณ์การฝึกทกัษะ เรียบง่าย/ ส่ือให้เขา้ใจไดง่้าย 
6 ความแปลกใหม่/ไม่เหมือนใคร แปลก-ใหม่/ไม่มีใครท ามาก่อน 
7 ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์ เกิดจากแนวคิดจากการแกปั้ญหาและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
8 การติดตั้งอุปกรณ์ก่อนการใชง้าน ขั้นตอนนอ้ย/รวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก 
9 ความสะดวกในการใชง้าน สะดวกใชง้านไดท้ั้งนกัเรียนและผูส้อน 
10 โอกาสท่ีจะน าไปใชง้าน ฝึกใน/นอกชั้นเรียนหรือหลงัเลิกเรียน 
11 กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ทกัษะ ส่ิงประดิษฐช่์วยกระตุ่นและทา้ทายใหเ้กิดการเรียนรู้ 
12 ความต่อเน่ืองของผูใ้ชง้าน แกปั้ญหาเป็นรายบุคคล ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
13 บุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์ กลุ่มท่ีอ่อนดา้นทกัษะและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
14 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชง้าน นกัเรียนเฉพาะกลุ่มบกพร่องดา้นทกัษะพื้นฐาน 
15 ประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ การศึกษาจะช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติและพฒันาสังคม 
16 ตน้ทุนในการประดิษฐ์ วสัดุหลกัท่ีใชร้าคาต ่าเพราะวสัดุหาง่าย หาไดท้ัว่ไป 
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ที่ รายการ ส่ิงประดิษฐ์ของผู้ประดิษฐ์ดีกว่าเพราะ 
17 วสัดุซ่อมแซม/เม่ือเกิดช ารุด วสัดุหาง่าย สามารถจดัซ้ือไดท้ัว่ไป 
18 การเคล่ือนยา้ยและการเก็บรักษา น ้าหนกัเบา เก็บรักษาง่าย 
19 ประยกุต/์ปรับรูปแบบการใชง้าน สะดวกท่ีจะปรับรูปแบบการใชไ้ดร้วดเร็ว 
20 การรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน ไม่ตอ้งผา่นกระบวนการรับรอง 

 
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้ประดิษฐ์ ดีกว่าอุปกรณ์การฝึกวอลเล่ย์บอลจากต่างประเทศ  ดังต่อไปนี ้

ท่ีมาวสัดุ/อุปกรณ์ในการประดิษฐร์าคาถูกไม่มีค่าภาษีและค่าขนส่ง   แหล่งผลิตและจดัจ าหน่าย 
จดัท า/จดัซ้ือไดใ้นประเทศไทย  เทคนิคในการประดิษฐใ์ชข้ั้นตอนนอ้ย ไม่ยุง่ยาก  เม่ือช ารุดก็สามารถซ่อมแซมได้
ง่ายน ้าหนกัและขนาด ของส่ิงประดิษฐ ์จดัวา่ น ้าหนกัเบา/เคล่ือนยา้ยง่าย 

รูปแบบของอุปกรณ์การฝึกทกัษะก็เรียบง่าย    มีความแปลกใหม่/ไม่เหมือนใคร เพราะท าการคน้ควา้มา
นาน ท่ีส าคญั ไม่มีใครท ามาก่อน   เป็นความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคดี์   การติดตั้งอุปกรณ์ก่อนการใชง้านขั้นตอน
นอ้ย/ไม่ยุง่ยาก   ความสะดวกในการใชง้านสะดวก/ง่าย/ดูแลง่าย  โอกาสท่ีจะน าไปใชง้านฝึกใน/นอกชั้นเรียน11
กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ทกัษะระดบัพื้นฐานไดดี้ 

ความต่อเน่ืองของผูใ้ชง้านดีกวา่  ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่   ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ท่ีส าคญัจะเป็นการ
แกปั้ญหาเป็นรายบุคคล   กลุ่มเป้าหมายท่ีใชง้าน จะเป็นนกัเรียนกลุ่มบกพร่อง  เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติ  เพราะการศึกษาจะช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติของคนในสังคมและน าไปสู่ระดบัประเทศ    

ในส่วนตน้ทุนในการประดิษฐท่ี์มีราคาต ่า เป็นเพราะวสัดุหาไดท้ัว่ไปในทอ้งถ่ิน  แมเ้ม่ือเกิดการช ารุดก็
สามารถจดัหา วสัดุซ่อมแซมไดง่้าย  เพราะสามารถจดัซ้ือไดท้ัว่ไป    การเคล่ือนยา้ยและการเก็บรักษาไม่ยุง่ยาก
เน่ืองจากมีน ้าหนกัเบา   ยงัสามารถประยกุตห์รือปรับรูปแบบการใชง้านปรับใชไ้ดต้ามความเหมาะสม   
      (5)  ผู้ประดิษฐ์คิดค้นได้ปรับปรุงแก้ไขผลงานในข้อ (4) อย่างไร และมีผลดีขึน้จากผลงานเดิมอย่างไรบ้าง 
 จากการศึกษาอุปกรณ์การฝึกทกัษะวอลเล่ยบ์อล ท่ีศึกษาจากต่างประเทศ  ผูป้ระดิษฐจ์ะขอสรุปและ
เปรียบเทียบ ขอ้ดี ขอ้เด่น ในบริบทของการจดัการเรียนรู้ การน าไปแกปั้ญหากบันกัเรียน  เนน้ความประหยดั การ
ใชง้านอยา่งหลากหลายและการแกปั้ญหา  ดงัน้ี 

1.  ทกัษะสองมือล่าง 

1.  จากต่างประเทศ เป็นเงินบาท ของผู้ประดิษฐ์ 
   
 
(A1) 

 

(A1) ใชฝึ้กก าลงั
กบัผูมี้ทกัษะดี  
ไม่เหมาะกบัผูท่ี้
อ่อนทกัษะ ใชไ้ด้
คร้ังละ 1 คน  

 
 

712 
 

 
 

670 

 

แบบที ่1 
  ใชเ้ฉพาะฝึกทกัษะ
เหมาะกบัผูท่ี้อ่อน
ทกัษะ/ใชไ้ดค้ร้ังละ
หลาย ๆ คนต่อเน่ือง 

สรุป ไม่เหมาะสมกบัผูบ้กพร่องดา้นทกัษะ เหมาะสม  ใชไ้ดห้ลายคน/แกปั้ญหาทกัษะท่ีบกพร่องได ้
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2.  จากต่างประเทศ เป็นเงินบาท ของผู้ประดิษฐ์ 
 
 
(A 2)    

 

(A2)เนน้ฝึกความ
แม่นย  าของผูมี้
ทกัษะดี   ราคาสูง 
มาก  จุดเด่นท่ีใช้
สะดวก/สวยงาม 

 
 

9,299 

 
 

670 

 

แบบที ่1 
  จุดเด่นท่ีวสัดุราคา
ถูก หาง่ายในทอ้งถ่ิน 
 

สรุป ไม่เหมาะสม  ราคาสูงมากเกินไป เหมาะสม  ราคาถูก  จดัท าข้ึนเองได ้วสัดุซ่อมแซมหาง่าย 
2. ทกัษะสองมือบน 

3. จากต่างประเทศ เป็นเงินบาท ของผู้ประดิษฐ์ 
   
 
(B1) 

 

(B1)เนน้ฝึกความ
แม่นย  าของผูมี้
ทกัษะ   ราคาสูง   
จุดเด่นท่ีใชง้าน
สะดวก/สวยงาม 

 
 

4,029 
 

 
 

670 

 

แบบที ่1 
  ใชฝึ้กเฉพาะผูท่ี้
อ่อนทกัษะ  ฝึก
เคล่ือนท่ีไดร้อบทิศ 
และใชไ้ดห้ลายคน 

สรุป ไม่เหมาะสม  ท  าใชเ้องประหยดักวา่ เหมาะสม  ผูท่ี้บกพร่องทกัษะ  จะเล่นไดง่้าน  ไม่น่าเบ่ือ 
3. ทกัษะการตบ 

4. จากต่างประเทศ เป็นเงินบาท ของผู้ประดิษฐ์ 
   
 
(C1) 

 

(C1) ใชฝึ้กก าลงั
และจงัหวะตบ 
ไม่เหมาะกบัผูท่ี้
อ่อนทกัษะ ปรับ
สูง/ต ่ายุง่ยากมาก   

 
 

99,199 
 
 

 
 

830 

 

แบบที ่2 
  ใชเ้ฉพาะฝึกทกัษะ
เหมาะกบัผูฝึ้กท่ีมี
รูปร่างแตกต่างกนั 
ใชไ้ดห้ลาย ๆ คน 

สรุป ไม่เหมาะสม  ราคาสูงมาก เหมาะสม  ใชไ้ดห้ลายคน/แกปั้ญหาทกัษะท่ีบกพร่องได ้
5. จากต่างประเทศ เป็นเงินบาท ของผู้ประดิษฐ์ 

 
 
(C 2)    

 

 

(C2)เนน้ฝึกความ
แม่นย  าของผูมี้
ทกัษะดี   ราคาสูง 
มาก  จุดเด่นท่ีใช้
สะดวก/สวยงาม 
แขง็แรง/ทนทาน 

 
 

43,399 
 

 
 

830 

 

 

แบบที ่2 
  วสัดุราคาถูก หาง่าย
ปรับใหเ้หมาะกบั
ส่วนสูงของนกัเรียน
ไดง่้าย/รวดเร็ว 

สรุป ไม่เหมาะสม  ปรับสูง/ต ่ายุง่ยาก   เหมาะสม  ราคาถูก  จดัท าข้ึนเองได ้ปรับข้ึน/ลง ไม่ยุง่ยาก 
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6. จากต่างประเทศ เป็นเงินบาท ของผู้ประดิษฐ์ 
 
 
(C 3)    

 

(C3)เนน้ฝึกก าลงั
ฝึกจงัหวะ ความ
แม่นย  า ส าหรับผู ้
มีทกัษะสูง   ราคา
สูง   สวย/น่าใช ้

 
 

30,999 

 

 
 

830 

 

แบบที ่2 
  ลูกบอลฝึก น่ิมไม่
เจบ็มือ สามารถ
เปล่ียนเป็นลูกจริง 
ง่าย ไม่ยุง่ยาก  

สรุป ไม่เหมาะสม  ปรับสูง/ต ่ายุง่ยาก   เหมาะสม  ราคาถูก  จดัท าข้ึนเองได ้ปรับข้ึน/ลง ไม่ยุง่ยาก 
           3.ทกัษะการตบ(ต่อ) 

7. จากต่างประเทศ เป็นเงินบาท ของผู้ประดิษฐ์ 
   
 
(C4) 

 

(C4) ใชฝึ้กก าลงั
และจงัหวะตบ 
ไม่เหมาะกบัผูท่ี้
อ่อนทกัษะ ปรับ
สูง/ต ่ายุง่ยากมาก   

 
 

68,199 
 

 
 

830 

 

แบบที ่2 
  ใชเ้ฉพาะฝึกผู ้
บกพร่องทกัษะ ปรับ
ใชลู้กจริง/ยางได ้
ไม่ตอ้งเก็บไกล 

สรุป ไม่เหมาะสม  ราคาสูงมาก/ใชท้กัษะสูง เหมาะสม  ใชไ้ดห้ลายคน/แกปั้ญหาทกัษะท่ีบกพร่องได ้
8. จากต่างประเทศ เป็นเงินบาท ของผู้ประดิษฐ์ 

 
 
(C5)    

 

(C5)เนน้ฝึกความ
แม่นย  าของผูมี้
ทกัษะดี   ราคาสูง 
มาก  จุดเด่นท่ี
สวยงาม น่าใช ้

 
 

79,360 
 

 
 

830 

 

แบบที ่2 
  ใชลู้กบอลฝึกนอ้ย
ใชไ้ดท้ั้งลูกยาง/ลูก
จริง ไดง่้าย/ประหยดั
งบประมาณ  

สรุป ไม่เหมาะสม  ปรับสูง/ต ่ายุง่ยาก   เหมาะสม  ราคาถูก  จดัท าข้ึนเองได ้ปรับข้ึน/ลง ไม่ยุง่ยาก 
9. จากต่างประเทศ เป็นเงินบาท ของผู้ประดิษฐ์ 

 
 
(C 6)    

 

 

(C6)เนน้ฝึกก าลงั 
และความแม่นย  า 
ส าหรับผูมี้ทกัษะ
สูง  และปรับสูง/
ต ่าไม่ได้ 

 
 

15,345  

 
 

830 

 

แบบที ่2 
  ฐานของชุดฝึก 
ปรับใหห้มุนไดร้อบ 
ขณะปรับข้ึนลง ง่าย 
ไม่ยุง่ยาก  

สรุป ไม่เหมาะสม  ปรับสูง/ต ่าไม่ได ้ เหมาะสม  ราคาถูก  จดัท าข้ึนเองได ้ปรับสูง/ต ่าไม่ยุง่ยาก 
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10. จากต่างประเทศ เป็นเงินบาท ของผู้ประดิษฐ์ 
 
 
(C 7)    

 

(C7)เนน้ฝึกก าลงั
ฝึกจงัหวะ ความ
แม่นย  า   ยดึติด
ผนงัและปรับสูง/
ต ่าไม่ได ้  

 
 
ประมาณ

20,000 
 

 
 

830 

 

แบบที ่2 
  ยา้ย,เคล่ือนท่ีไดง่้าย 
ปรับข้ึนลงง่าย ไม่
ยุง่ยาก   จดัท าข้ึนใช้
เองไดง่้าย  ราคาถูก 

สรุป ไม่เหมาะสม  ปรับสูง/ต ่าไม่ได/้ไม่มีขาย   เหมาะสม  ราคาถูก  จดัท าข้ึนเองได ้ปรับข้ึน/ลง ไม่ยุง่ยาก 
4. ทกัษะการเสิร์ฟ 

ที่ จากต่างประเทศ เป็นเงินบาท ของผู้ประดิษฐ์ 
   
 
(D1) 

 

(D1) ใชฝึ้กก าลงั
และจงัหวะตบ 
ไม่เหมาะกบัผูท่ี้
อ่อนทกัษะ ปรับ
สูง/ต ่ายุง่ยากมาก   

 
 
 

1,239 
 
 

 
 

665 
ถึง 
830 

 
ราคา 830  บาท 

 
ราคา  665  บาท 

แบบที ่2 ทกัษะเสิร์ฟมือบน/เสิร์ฟมือล่าง 

  ใชเ้ฉพาะฝึกทกัษะเหมาะกบัผูฝึ้กท่ีมี
รูปร่างแตกต่างกนั ใชไ้ดห้ลาย ๆ คน 

สรุป ไม่เหมาะสม  ราคาสูงมาก เหมาะสม  ใชไ้ดห้ลายคน/แกปั้ญหาทกัษะท่ีบกพร่องได ้
ที่ จากต่างประเทศ เป็นเงินบาท ของผู้ประดิษฐ์ 

 
 
(D 2)    

 

(D2)เนน้ฝึกความ
แม่นย  าและฝึก
ก าลงัของผูมี้
ทกัษะดี   ราคาสูง 
มาก  จุดเด่นท่ีใช ้

 
 
 

12.399 

 
 

665 
ถึง 
830 

 
ราคา 830  บาท 

 
ราคา  665  บาท 

แบบที ่2(ทกัษะเสิร์ฟ) 

 วสัดุราคาถูก หาง่ายปรับใหเ้หมาะกบั
ส่วนสูงของนกัเรียนไดง่้าย/รวดเร็ว 

สรุป ไม่เหมาะสม  ปรับสูง/ต ่าไม่ได ้ เหมาะสม  ราคาถูก  จดัท าข้ึนเองได ้ปรับข้ึน/ลง ไม่ยุง่ยาก 
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ที่ จากต่างประเทศ เป็นเงินบาท ของผู้ประดิษฐ์ 

 
 
* 
(C 
2.1)    

 
 
 
 
 

 

(*C2.1)ใชฝึ้ก
ทกัษะการตบ ใช้
ส าหรับฝึกผูมี้
ทกัษะสูง และ 
 มีราคาสูง  
สวยงาม/น่าใช ้

 
 
 

1,859 

 
 
80 
ถึง 
400 

ชุดฝึกลูกยาง 
 

ชุดฝึกลูกจริง 
แบบที ่2 
  ลูกบอลฝึก  ลูกบอลน่ิม น ้าหนกัเบา เม่ือ
เล่นแลว้ไม่เจบ็มือ   เม่ือจะเปล่ียน 
เป็นลูกจริง  ถอดเปล่ียนไดง่้าย ไม่ยุง่ยาก  

สรุป ไม่เหมาะสม  ปรับสูง/ต ่ายุง่ยาก   เหมาะสม  ราคาถูก  จดัท าข้ึนเองได ้ปรับข้ึน/ลง ไม่ยุง่ยาก 
 
การปรับปรุงแก้ไข ในข้อ (4) ผู้ประดิษฐ์ได้ด าเนินการดังนี้ 

ผูป้ระดิษฐห์ลงัจากไดศึ้กษาขอ้ดี/ขอ้เด่นของอุปกรณ์จากต่างประเทศแลว้  ไดน้ ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบ
ปัจจุบนั  เนน้ความเรียบง่าย  ใชว้สัดุหาง่าย ราคาถูกหรือเหลือใช ้ กระบวนการประดิษฐไ์ม่ยุง่ยาก  ท่ีส าคญัคือ  
สามารถตอบโจทยทุ์กทุกดา้น  เก่ียวกบัการฝึกทกัษะวอลเล่ยบ์อล  จากนั้นด าเนินการประดิษฐต์น้แบบน้ีแลว้  
ท าการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ ท าการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ จนไดรู้ปแบบดงัในปัจจุบนั   

      (6) เป็นผลงานประดิษฐ์คดิค้นทีใ่ช้ในกจิการ  การเรียนการสอนใน/นอกสถานศึกษา 
 -     ประกอบการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนบางมดวทิยา ฯ 
 -     เผยแพร่ความรู้ดา้นการประดิษฐน์วตักรรม  

-     น าไปประยกุตท์ั้งในระดบัประถมศึกษา/มธัยมศึกษา 
-     เป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
-     แกปั้ญหานกัเรียนอ่อนทกัษะวอลเล่ยบ์อล 
-     เสริมทกัษะส าหรับผูท่ี้ดีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึน 

      (7) ลกัษณะเด่นของผลงานประดิษฐ์คดิค้น/ดีเด่นกว่าผลงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องอย่างไร 
- เป็นนวตักรรมท่ีใชแ้กปั้ญหาและพฒันาทกัษะวอลเล่ยบ์อลของนกัเรียนไดทุ้กระดบัชั้น  
- เป็นส่ิงประดิษฐป์ระเภทส่ือการสอนท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร 
- กระตุน้ใหผู้เ้ล่นไดคิ้ดคน้และพฒันาทกัษะวอลเล่ยบ์อลไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
- ใชเ้ทคนิค/ขั้นตอนในการประดิษฐไ์ม่ยุง่ยากซบัซอ้น สามารถท าข้ึนใชไ้ดง่้าย 
- เป็นนวตักรรมท่ีช่วยแกปั้ญหาดา้นทกัษะวอลเล่ยบ์อล ในชั้นเรียน 
- น าหนกัเบาสามารถเคล่ือนยา้ยไปเล่นไดส้ะดวก  ทุกสถานท่ี  มีความทนทาน  
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- รูปแบบของอุปกรณ์แปลกตา  ชวนใหอ้ยากเล่น  อยากรู้  อยากลอง  
- ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเรียบง่าย แต่ไดป้ระสิทธิภาพ 
- สามารจ าลองการเคล่ือนท่ีของลูกวอลเล่ยบ์อล ใหช้า้/เร็วไดใ้นขณะฝึกทกัษะ 

      (8) คุณสมบัติของ ดังนี ้
 ด้านการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน  

1. ใชป้ระกอบการเรียนการสอนวชิาพลศึกษา(กีฬาวอลเล่ยบ์อล) 
2.  ใชเ้ป็นส่ือน าในยามวา่งของนกัเรียน  เพื่อการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
3. ใชเ้ป็นส่ือในการกระตุน้นกัเรียนต่ืนตวัต่อการเรียนรู้ทกัษะวอลเล่ยบ์อลทั้งในและนอกชั้นเรียน 
4. ใชเ้ป็นกิจกรรมเสริมเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องดา้นทกัษะวอลเล่ยบ์อลของนกัเรียน 
5. ใชเ้ป็นส่ือใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการแกปั้ญหาของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
6. ใชก้ระตุน้นกัเรียนใหก้ระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสนุกสนาน 
7.  กระตุน้นกัเรียนให้เห็นความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาตนเอง 

 ด้านส่ิงประดิษฐ์/นวตักรรม 
1. เป็นส่ิงประดิษฐท่ี์ใชว้สัดุ เศษส่ิงเหลือใช ้หาง่ายในทอ้งถ่ิน 
2. เป็นส่ิงประดิษฐชุ์ดแรกท่ีเกิดข้ึนมาในประเทศไทย  
3. เป็นส่ิงประดิษฐท่ี์ใชเ้ทคโนโลยแีบบง่าย ๆ แต่ไดป้ระสิทธิภาพ 
4. เป็นส่ิงประดิษฐท่ี์มีรูปแบบการใชง้านท่ีหลากหลาย 
5. เป็นส่ิงประดิษฐท่ี์กระตุน้ทกัษะกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบและรอบดา้น 
6. เป็นส่ิงประดิษฐข้ึ์นมาเพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งเป็นธรรมชาติดว้ยความสนุกสนาน  
7. เป็นส่ิงประดิษฐท่ี์พฒันาข้ึนมาเพื่อใหน้กัเรียนไดแ้กปั้ญหาความบกพร่องดา้นการเรียนรู้ 
8. เป็นส่ิงประดิษฐท่ี์พฒันาข้ึนมาเพื่อการแกไ้ขขอ้บกพร่องดา้นทกัษะวอลเล่ยบ์อล 
9. เป็นส่ิงประดิษฐป์ระเภทอุปกรณ์ทางการศึกษา ท่ีแปลกตา น่าเรียนรู้และทา้ทายความสามารถ 
10. เป็นส่ิงประดิษฐ์เป็นต้นแบบทีจ่ะพฒันาต่อยอดไปสู่การคา้เชิงพานิช 

      (9) หลกัการและขั้นตอน รวมทั้งกรรมวธีิ ทีใ่ช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 
หลกัการประดิษฐ์คิดค้น   ในการประดิษฐ ์  อุปกรณ์การฝึกทกัษะวอลเล่ย์บอล     ของผูป้ระดิษฐ ์ ใช้

หลกัการ  3  ป. และนอ้มน าแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯ มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน  ดงัน้ี  

ประโยชน์  คือ  เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน  ส่งผลดีต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
ประหยดั  คือ  ใชว้สัดุเหลือใช ้หาง่ายในทอ้งถ่ิน  การน าเอาวสัดุ เหลือใชก้ลบัมาใชใ้หม่(Re-used) 

ประยุกต์    คือ  น าไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ ไดห้ลากหลาย หรือใชใ้นการเรียนการสอนทุกรายวชิา  
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ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
1. ศึกษาสภาพและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน และในสังคมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
2. คิดหาแนวทางในการแกปั้ญหาดา้นความบกพร่องในการฝึกทกัษะวอลเล่ย์บอล   
3. แสวงหารูปแบบและก าหนดรูปแบบ/ตน้แบบของส่ิงประดิษฐแ์ละท าการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ  
4. ออกแบบ/จดัท าตน้แบบ(Model)จากวสัดุง่าย ๆ /ปรับปรุงและพฒันาจนไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม 
5. ส ารวจ/จดัหาวสัดุและแหล่งท่ีมา  สอบราคา/ประเมินราคาเพื่อค านวณค่าใชจ่้าย 
6. ด าเนินการจดัซ้ือ/จดัหาวสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการประดิษฐ ์
7. ด าเนินการประดิษฐ ์ พร้อมการประเมินและปรับปรุงคุณภาพเป็นระยะ ๆ  
8. ทดลอง/ทดสอบการใชง้านเป็นระยะ ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
9. ด าเนินการหาประสิทธิภาพของส่ิงประดิษฐ(์ส่ือการสอน) 
10. จดัท าเอกสาร/รายงานผลการประดิษฐคิ์ดคน้ 

      (10) วสัดุทีใ่ช้ในการประดิษฐ์คดิค้นและแหล่งทีม่า 
 วสัดุต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประดิษฐน์ั้น  ส่วนใหญ่หาซ้ือไดง่้ายในทอ้งถ่ิน  เช่น  ท่อ PVC และ แป๊บน ้า หาซ้ือ
ไดต้ามร้านขายอุปกรณ์ท าท่อประปา  ส่วนลูกบอลยางและลูกวอลเล่ยบ์อลหาซ้ือไดต้ามหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป   
วสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้(ใน 1 ชุด) 

8. บอลยาง    
9. ลูกวอลเล่ยบ์อลเก่าท่ีช ารุดใชง้านไม่ได ้
10. กาวยางน ้าอยา่งดีชนิดขน้ 
11. แผน่คลอบท่อน ้าทิ้งชนิดแสตนเลท  ขนาด Ø  3  น้ิว   
12. ฝาคลอบท่อ PVC ขนาด  Ø  3/8  น้ิว   
13. น๊อต  Ø  15  มิล   จ  านวน  1  ชุด  พร้อมแหวนรอง  4  อนั   
14. สวา่นไฟฟ้า 
15. ยางหุม้ท่อแอร์ขนาด  3/8  น้ิว   จ  านวน  1  เส้น 
เม่ือด าเนินการจดัท าอุปกรณ์การฝึกทกัษะวอลเล่ยบ์อลของผูป้ระดิษฐ ์พอสรุปไดด้งัน้ี 

ท่ี ชุดอุปกรณ์ฝึกทกัษะ ค่าวสัดุ/บาท จ านวน หมายเหต ุ
1.  การเล่นสองมือล่างและสองมือบน   120 1  ชุด  
2.  การตบและการเสริฟแบบเหนือศีรษะ   280 1  ชุด  
3.  การเสริฟแบบมือล่าง   115 1  ชุด  
4. ฐานรองรับแบบอยูก่บัท่ี   550 1  ชุด  
5. ฐานรองรับแบบเคล่ือนท่ี   120 1  ชุด  
6. ลูกบอลฝึกจริง    400  1   ลูก  
7. ลูกบอลฝึกยาง  3  ลูก ๆ ละ 80 บาท 240 3  ลูก  
 รวม 1,825   
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      (11)  รวมค่าใชจ่้าย  ในการประดิษฐ์ 1,825  บาท (ต่อชุด)  แห่งท่ีมาของเงินทุน......ส่วนตวั.......... 
 
      (12)  รางวลัเคยไดรั้บ...……-…………บาท 
                    เป็นของรางวลั.....……………-……………..........       (ระบุประเภท)                              
                     เม่ือวนัท่ี..…………….เดือน………….............พ.ศ....…………. 
      (13) เป็นผลงานประดิษฐ์คิดคน้จาก (โปรดระบุ) 
             งานในหนา้ท่ี 
               ไม่ใช่งานในหนา้ท่ี 
      (14) สถานท่ีตั้งของผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ 

โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ”์   เลขท่ี 12/6  ถนนพระราม 2 ซอยวดัสีสุก   
แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพ 10150      หมายเลขโทรศพัท์….02-468-8272 , 02-4683877.... 
โทรสาร.....02-476-0629 

      (15) งบประมาณท่ีใชใ้นการประดิษฐคิ์ดคน้  
              จ านวน      1825   บาท(หน่ึงพนัแปดร้อยยีสิ่บหา้บาทถว้น)   

 แหล่งท่ีไดรั้บงบประมาณ..........ส่วนตวั…………. 
      (16) ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ท่ีกระทบเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่คง   
              และการพฒันาประเทศ 

(ก.) ประโยชน์ของส่ิงประดิษฐ์ที่มีต่อเศรษฐกจิ 

- ใชว้สัดุท่ีมีในประเทศ จดัซ้ือจดัหาไดง่้ายไม่ยุง่ยาก 
- ส่ิงประดิษฐติ์ดตั้งไดส้ะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
- มีความคงมน  แขง็แรง  สมารถใชง้านไดน้าน 
- สามารถปรับใชง้านไดห้ลายรูปแบบ 
- ใชว้สัดุท่ีมีราคาถูกหรือจากส่ิงเหลือใช ้ หาง่ายในทอ้งถ่ิน 
- สามารถประดิษฐเ์พื่อขายเสริมรายไดแ้ก่ครอบครัวและชุมชน 
- ช่วยลดการน าเขา้อุปกรณ์การฝึกกีฬาวอลเล่ยบ์อลจากต่างประเทศ 
- สามารถขยายผลไปสู่การประดิษฐเ์ชิงอุตสาหกรรมต่อไป 

(ข.)  ประโยชน์ของส่ิงประดิษฐ์ทีม่ีต่อสังคม 

- จะช่วยนกัเรียนท่ีมีปัญหาไดแ้กไ้ขความบกพร่องได ้เห็นคุณค่าของตนเองมากข้ึน 
- การมีทกัษะกีฬาวอลเล่ยบ์อลท าใหเ้ล่นกีฬาวอลเล่ยบ์อลไดอ้ยา่งสนุกสนานมากข้ึน 
- ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศทางดา้นการเรียนการสอนพลศึกษาในชั้นเรียนให้ดีข้ึน 
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- กระตุน้ใหค้นทัว่ไปหนัมาสนใจกีฬาวอลเล่ยบ์อลมากข้ึน ใชเ้วลาวา่งอยา่งมีประโยชน์ 
-  สามารถน าไปใชเ้ล่นในครอบครัว  อนัจะช่วยเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว 
- นกัเรียนน ากีฬาวอลเล่ยบ์อลไปเล่นในชุมชนเพื่อเสริมสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในชุมชน 

 (ค.)   ประโยชน์ของส่ิงประดิษฐ์ทีม่ีต่อความมั่นคงและการพฒันาประเทศ 

- ส่ิงประดิษฐน้ี์ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มใหส้ะอาด ร่มร่ืน สงบสุข 
- สิ่งประดิษฐ์นี้ช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในโรงเรียน  ชุมชน สังคมสงบสุข 
- สิ่งประดิษฐ์นี้เสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัว/ชุมชน ส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม 
- สิ่งประดิษฐ์เป็นต้นแบบของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม 
- สิ่งประดิษฐ์นี้ช่วยให้เกิดความรักการเล่นกีฬา ก่อเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
- สิ่งประดิษฐ์นี้ช่วยพัฒนาสุขภาพ ร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง เป็นก าลังที่ดีต่อประเทศชาติ 

 
      (17) การเผยแพร่ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ..........................……………-……………………………… 
              เมื่อวันที่  .………....  เดือน  …………………….......  พ.ศ.  .................… 
              ได้รับการเผยแพร่โดยวิธีอ่ืน (ระบ)ุ....................………………………………………………….. 
              เมื่อวันที่ …………..  เดือน  …………….….............  พ.ศ. ...........……… 
 
      (18) รายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 
 
                       ลายมือชื่อหัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น...................…………………………. 
                                                    (นายบรรเทิง   จันทร์นิเวศน์) 

                                                      วันที่ 29    เดือน เมษายน   พ.ศ…2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

 
หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 

 
 
ชื่อ   นายบุณยพงศ์    นามสกุล            โพธิวัฒนธ์นัต 
อาชีพ  รับราชการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
หน่วยงานทิ่สังกัด 

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”   เลขที่ 12/6  ถนนพระราม 2 ซอยวัดสีสุก   
แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพ 10150      หมายเลขโทรศัพท์….02-468-8272 , 02-4683877.... 
โทรสาร.....02-476-0629 

 
ยินยอมให้ (นาย)........บรรเทิง....................................นามสกุล......จันทร์นิเวศน์.............. 

อาชีพ............รับราชการ.............................................ต าแหน่ง……คร…ู………………. 
 
หน่วยงานที่สังกัด 

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”   เลขที่ 12/6  ถนนพระราม 2 ซอยวัดสีสุก   
แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพ 10150      หมายเลขโทรศัพท์….02-468-8272 , 02-4683877.... 
โทรสาร.....02-476-0629 

 
ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นผลงานเรื่อง 
 

อุปกรณ์การฝึกทักษะวอลเล่ย์บอล 
(The  Equipment  for Training  Volley  Ball  Skills) 

 
เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่องดังกล่าวเพ่ือขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี  2556    จาก

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นได้รับรางวัล หากผลงาน ประดิษฐ์
คิดค้นเรื่องดังกล่าวได้รับรางวัล 
 
ขอรับรองว่าข้อความถูกต้อง 

(ลงชื่อ)..........................................................................  
    (นายบุณยพงศ์   โพธิวัฒน์ธนัต) 

                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”    
   วันที่  29   เมษายน  พ.ศ.  2556 
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ค าชี้แจงประกอบแบบ วช. 2 ป 
           

ข้อ 1  ระบุชื่อผลงานประดิษฐ์คิดค้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)  และให้ระบุว่าผลงานควรจัดอยู่
ในสาขาใด 
            ข้อ 2  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้นและ/หรือผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นทุกคน ได้แก่ ชื่อ 
นามสกุล สัญชาติ คุณวุฒิ อาชีพ ต าแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด  รหัสไปรษณีย์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  ที่อยู่ถาวร
และรหัสไปรษณีย์  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวก 

ข้อ 3  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ขอรับรางวัลให้มากท่ีสุด 
(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นหรือแหล่งที่มาของการประดิษฐ์คิดค้นว่ามีความเป็น      

                            มาอย่างไร 
                        (2)  ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส าเร็จ 
                        (3)  ระบุว่าเป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือเป็นสิ่งปรับปรุงแก้ไขใหม่โดยให้แนบรูปภาพผลงาน     

      ประดิษฐ์คิดค้นมาด้วย 
                     (4)  ระบุภูมิหลังของศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์คิดค้น ดังนี้ 
                           (4.1)  ระบุลักษณะของผลงานอ่ืนๆ ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับผลงานประดิษฐ์ 
                                    คิดค้นที่ขอรับรางวัลฯ 
                           (4.2)  ระบุข้อเสีย  หรือข้อบกพร่องของผลงานที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
                           (4.3)  ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของท่านดีกว่าผลงานของผู้อื่นอย่างไร  

(5) ระบุว่าผู้ประดิษฐ์คิดค้นได้ปรับปรุงแก้ไขผลงานในข้อ (4) อย่างไร และมีผลดีขึ้นจาก 
      ผลงานเดิมอย่างไรบ้าง 
(6) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการที่กิจการต่าง  ๆ สามารถน าผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปใช้        
      อย่างไร 
(7) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลงานประดิษฐ์คิดค้น เช่น ลักษณะพิเศษ      

                           ความสามารถ จุดเด่น ของผลงานประดิษฐ์คิดค้น และอ่ืน ๆ 
                      (8)  คุณสมบัติ 
                      (9)  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักการและข้ันตอน รวมทั้งกรรมวิธีที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 

(10) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นและแหล่งที่มา 
                     (11)  ระบุวันที่ เดือน พ.ศ.ที่จดทะเบียนสิทธิบัตร ผลงานประดิษฐ์คิดค้น พร้อมทั้งแนบส าเนา        

          หนังสือการจดทะเบียนสิทธิบัตรมาด้วย (ถ้ามี) 
 

        /(12)  ระบ…ุ.. 
- 2 - 

 
                 (12)  ระบุรายละเอียดประวัติการได้รับรางวัลให้ชัดเจน (ถ้ามี) 
                 (13)  ระบุว่าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นในหน้าที่หรือไม่ 
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                          -  ถ้าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการพลเรือนหรือ 
   รัฐวิสาหกิจ ให้แนบหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการ คณบดี หรือ    
   ต าแหน่งที่เทียบเท่า 

                          -  ถ้าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการหรือลูกจ้าง           
                             สังกัดกระทรวงกลาโหม และ/หรือเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์         
                             หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ต้องแนบหนังสือรับรองของผู้บังคับ-  
                             บัญชาระดับปลัดกระทรวงกลาโหมหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
                          -  ถ้าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่ของหน่วยงานเอกชนให้แนบหนังสือ  
                             รับรองของผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ คณบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
                 (14)  ระบุสถานที่ตั้งของผลงานประดิษฐ์คิดค้นโดยละเอียด 
                 (15)  ระบุจ านวนเงินและแหล่งที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 

(16) ระบุประโยชน์หรือคุณค่าที่จะได้รับจากผลงานประดิษฐ์คิดค้นโดยละเอียดในแง่ 
        ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและการพัฒนาประเทศและประชาชน โดย     
        เปรียบเทียบกับการที่ไม่มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นนี้ และระบุเป็นมูลค่า/จ านวนเงินในกรณี 
        ที่สามารถกระท าได้ และให้ระบุรายชื่อ หน่วยงาน/บุคคลต่างๆ ที่น าผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
        ไปใช้ประโยชน์ พร้อมหลักฐานรับรอง (ถ้าม)ี  
(17) ระบุว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้นนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดบ้าง เมื่อใด   

                         ตลอดจนการเผยแพร่โดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น ทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น 
(18) ระบุรายละเอียดอ่ืน ๆ เกี่ยวกับผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้    
        ในข้อ 3(1) - 3(14) 
(19) ลงลายมือชื่อหัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น และ/หรือผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นทุกคนและวัน เดือน   
        ปี ที่เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพ่ือขอรับรางวัล 

หมายเหตุ  หากเนื้อที่ในใบเสนอฯ (แบบ วช.2 ป) ไม่พอให้ใช้กระดาษเพ่ิม 
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