
บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นางสาวลวีวรรณ    เจสละ 
นางสาวธิดารัตน๑    ศรีนุรักษ๑ 
นางสาวอาทิตยา    เมืองนนท๑ 

โคมไฟตั้งโต๏ะ คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ(ปวช.) การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค๑เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังนํามาพัฒนา
ประกอบเป็นโคมไฟตั้งโต๏ะ เพ่ือสะดวกตํอการใช๎งาน และยังมีพ้ืนที่วํางสําหรับในการใช๎
วางสิ่งของได๎อีกด๎วย ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาที่ใช๎ในการรวบรวม
ข๎อมูลการทดสอบเป็นแบบเก็บข๎อมูลที่ทางคณะผู๎จัดทําสร๎างขึ้นเองด๎านจากค๎นคว๎า 
ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสารตํางๆและยังนําไปเป็นสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน
นักศึกษาได๎อีกด๎วย คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงการโคมไฟตั้งโต๏ะ เพ่ือให๎เกิด
ประโยชน๑ในแผนกและเป็นสื่อการเรียนการสอน ได๎อยํางทั่วถึงและเพียงพอในการศึกษา
และได๎เป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนาชิ้นงานอื่นๆได๎หลากหลายแบบและเพ่ือเป็นสํวน
หนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให๎รุํนน๎องและรุํนตํอๆไปได๎ศึกษาตํอไป 

นางสาวกิตติมา พิลาศรี 
นางสาวนลินี แปูงสุคนธ๑ 
นางสาวบุณยวีร๑ ปัญญา 

โคมไฟตั้งโต๏ะ คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ(ปวช.)       โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือประดิษฐ๑โคมไฟตั้งโต๏ะ เพ่ือเป็นสิ่งของที่ประดิษฐ๑
ตกแตํงบ๎านเรือนและทาให๎มีแสงสวํางสวยงาม, ประหยัดคําใช๎จํายในครัวเรือน, อานวย
ความสะดวกให๎กลับผู๎ใช๎งาน และสามารถใช๎งานได๎จริง 
ในการดาเนินงานคณะผู๎จัดทาได๎มีการเขียนแบบโครงสร๎างโคมไฟตั้งโต๏ะ และทาตาม
แบบโครงการที่คณะผู๎จัดทาได๎วางไว๎ โดยการนาชิ้นสํวนตํางๆ ของโคมไฟตั้งโต๏ะมา
ประกอบเข๎าด๎วยกันเป็นโคมไฟตั้งโต๏ะที่เสร็จสมบรูณ๑ ผลการดาเนินงานพบวําโคมไฟตั้ง
โต๏ะ หลอดไฟในโคมไฟตั้งโต๏ะติดสวํางเวลาปิดไฟ สามารถกํอให๎เกิดประโยชน๑และมี
ประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตามเปูาหมายที่ได๎ตั้งไว๎ให๎บรรลุได๎ในเวลารวดเร็ว 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการl แผนกวิชา บทคัดย่อ 
เก็จมณี  โวสงค๑ 
พนิดา  พงษ๑เพชร 

กระเป๋าใส่โน้ตบุคจาก
เศษผ้า 

คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ(ปวช.) การจัดทําโครงการมวีัตถุประสงค๑เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังนํามาพัฒนา
ประกอบเป็นโคมไฟตั้งโต๏ะ เพ่ือสะดวกตํอการใช๎งาน และยังมีพ้ืนที่วํางสําหรับในการ
ใช๎วางสิ่งของได๎อีกด๎วย ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาที่ใช๎ในการ
รวบรวมข๎อมูลการทดสอบเป็นแบบเก็บข๎อมูลที่ทางคณะผู๎จัดทําสร๎างขึ้นเองด๎านจาก
ค๎นคว๎า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสารตํางๆและยังนําไปเป็นสื่อการเรียนการสอน
ของนักเรียนนักศึกษาได๎อีกด๎วย คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงการโคมไฟตั้งโต๏ะ 
เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑ในแผนกและเป็นสื่อการเรียนการสอน ได๎อยํางทั่วถึงและ
เพียงพอในการศึกษาและได๎เป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนาชิ้นงานอื่นๆได๎
หลากหลายแบบและเพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให๎รุํนน๎องและ
รุํนตํอๆไปได๎ศึกษาตํอไป 

นายกีรติ สุดทํานอง 
นายรัฐศักดิ์ ศรีจันทร๑ 
นางสาวอุมารินทร๑ ฉายผุด 
 

การสร๎างเกมด๎วย
โปรแกรม RPG MAKER 
VX ACE 

คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ(ปวช.) การสร๎างเกมด๎วย RPG Maker VX ACE เรื่อง ผจญภัยในโลกคอมพิวเตอร๑ 
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือนําเอารูปแบบการเรียนรู๎ยุคใหมํที่ใช๎สื่อสังคม หรือ 
Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่ได๎รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต๑
เข๎ากับการเรียนรู๎โดยได๎ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู๎ในการจัดสร๎างเว็บบล็อก
ด๎วยเว็บไซต๑สําเร็จรูปทั้งนี้ได๎ทําการศึกษาค๎นคว๎าเนื้อหาความรู๎ที่สนใจเกี่ยวกับการ
สร๎างเกมด๎วย RPG Maker VX ACE 

โดยผู๎จัดทําโครงงานสามารถพัฒนาเกมด๎วย RPG Maker VX ACE เรื่อง 
ผจญภัยในโลกคอมพิวเตอร๑ ได๎ด๎วยตนเองและนํามาประยุกต๑ใช๎ให๎เข๎ากับการเรียนรู๎
ของตนเองมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทําให๎ครู เพ่ือนและผู๎สนใจทั่วไปสามารถศึกษา นําไป
ประยุกต๑ใช๎และนําโครงงานไปพัฒนาตํอยอดได๎เป็นอยํางดี   



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
จลัลรัตน๑  สีสะไหล 
จุฑามาศ  กมลรัตร 
บุศรินทร๑ หนูชาวนา 

ชั้นวางอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ(ปวช.) โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือประดิษฐ๑โคมไฟตั้งโต๏ะ เพ่ือเป็นสิ่งของที่ประดิษฐ๑
ตกแตํงบ๎านเรือนและทาให๎มีแสงสวํางสวยงาม, ประหยัดคําใช๎จํายในครัวเรือน, อานวย
ความสะดวกให๎กลับผู๎ใช๎งาน และสามารถใช๎งานได๎จริงในการดาเนินงานคณะผู๎จัดทาได๎
มีการเขียนแบบโครงสร๎างโคมไฟตั้งโต๏ะ และทาตามแบบโครงการที่คณะผู๎จัดทาได๎วางไว๎ 
โดยการนาชิ้นสํวนตํางๆ ของโคมไฟตั้งโต๏ะมาประกอบเข๎าด๎วยกันเป็นโคมไฟตั้งโต๏ะที่
เสร็จสมบรูณ๑ ผลการดาเนินงานพบวําโคมไฟตั้งโต๏ะ หลอดไฟในโคมไฟตั้งโต๏ะติดสวําง
เวลาปิดไฟ สามารถกํอให๎เกิดประโยชน๑และมีประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตาม
เปูาหมายที่ได๎ตั้งไว๎ให๎บรรลุได๎ในเวลารวดเร็ว 

กานดา  ดีกระจําง 
นิราวัณย๑  ชาวเขา 
มัชฌิมา  มณีโชติ 

ที่เก็บกุญแจห๎องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร๑ 

คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ(ปวช.) การนาเอาไหมพรมมาประดิษฐ๑เป็น ที่เก็บพวงกุญแจ แล๎วยังสามารถนาไปไปใช๎
ในชีวิตประจาวันให๎เกิดประโยชน๑ พวงกุญแจสามารถเก็บกุญแจไมํให๎กุญแจเกิดสนิมและ
ยังสามารถแยกหมวดหมูํกุญแจตํางๆตามรูปรํางหน๎าตาที่เราถักไหมพรมได๎อีกด๎วย 

โดยพบวํานักเรียนนักศึกษาจานวน 20 คน ตํอแบบสอบถมจานวน 20 ชุด สํวน
ใหญํมีความคิดเห็นตํอ “ที่เก็บพวงกุญแจไหมพรม” เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ที่
เก็บพวงกุญไหมพรมมีสีสันสวยงาม มีระดับความพึงพอใจ ในระดับที่ 5 จานวน 50 
เปอร๑เซ็นต๑ อยูํในระดับมากที่สุด , มีประโยชน๑ตํอการใช๎งาน มีระดับความพึงพอใจ ใน
ระดับที่ 4 จานวน 60 เปอร๑เซ็นต๑ อยูํในระดับมากที่สุด , ความกะทัดรัดตํอผู๎ใช๎งาน มี
ระดับความพึงพอใจในระดับที่ 4 จานวน 50 เปอร๑เซ็นต๑ อยูํในระดับมากที่สุด , สีสัน
ของที่เก็บกุญแจเหมาะสาหรับบุคคลทุกวัยสามารถใช๎ได๎ พอใจในระดับที่ 3 จานวน 45 
เปอร๑เซ็นต๑ อยูํในระดับมากที่สุด , ความทนทานตํอการใช๎งาน พอใจในระดับที่ 3 จาน
วน 55 เปอร๑เซ็นต๑ อยูํในระดับมากที่สุด 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายพรพต นาคมั่น 
นายสหรัษ รักญาติ 
นายจิรายุส เมืองจันทร๑ 
 

เว็บไซต๑แผนกรถรับ-สํง คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ(ปวช.)          เนือ่งจากปัจจุบันผู๎ใช๎รถรับ-สํงประสบปัญหาทางด๎านการดูจุดจอดสายรถ เนื่องจาก
ทางแผนกรถรับ-สํงเราได๎มีการประชาสัมพันธ๑สายรถไว๎ท่ีบอร๑ดประชาสัมพันธ๑ท่ีอาคาร
อเนกประสงค๑เทํานั้น ทําให๎มีปัญหาในการดูสายรถจากระยะไกลหรือผู๎ท่ีไมํได๎อยูํท่ีบริษัท
ดังนั้นทางข๎าพเจ๎าจึงได๎เล็งเห็นปัญหาแล๎วได๎ทําการทําเว็บไซต๑ของแผนกรถ-รับสํงขึ้นมา
เพื่อเป็นการแก๎ปัญหาด๎านขําวสารประชาสัมพันธ๑ท่ีเกิดขึ้น ณ ปัจจุบันซึ่งเป็นการใช๎
เทคโนโลยีให๎เกิดประโยชน๑และตามยุคสมัยท่ีผลัดเปลี่ยนไปและนอกจากจะดูจุดจอดยังทํา
การประชาสั่มพันธ๑สายรถวันหยุดและข๎อมูลติดตํอแผนกหรือข๎อมูลขําวสารของแผนกรถ-
รับสํง ท่ีปัจจุบันทําเพียงแคํประชาสัมพันธ๑โดยเสียงตามสายและติดประกาศซึ่งอาจทําให๎
พนักงานของทางเราไมํได๎รับทราบข๎อมูลครบถ๎วน และยังชํวยลดภาระงานของพี่ๆท่ีแผนก
ท่ีจะมีพนักงานโทรมาถามสายรถ จุดจอดและเวลารถมาถึงอยูํเป็นประจํา 

ขวัญชนก  เทพลิบ 
จันทร๑จิรา  ใจแนํ 
จันทิมา  แก๎วทนงค๑ 
 

กลํองไม๎อเนกประสงค๑ คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ(ปวช.) ในการจัดทํากลํองไม๎ไผํอเนกประสงค๑ สามารใช๎งานได๎จริงมีความพึงพอใจตามท่ีต้ัง
จุดประสงค๑ไว๎และยังทําให๎นักเรียน นักศึกษาและอาจารย๑ใช๎กลํองไม๎ไผํอเนกประสงค๑ เพื่อ
ใช๎ในวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี นักเรียนนักศึกษาจากการทดลองใช๎กลํองไม๎ไผํอเนกประสงค๑ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค๑และประโยชน๑ท่ีคาดวําจะได๎รับจากการจัดทําโครงการ1. สํงเสริม
ให๎นักเรียน นักศึกษาพัฒนาสร๎างผลงานนวัตกรรม ให๎เกิดความก๎าวหน๎าในการคิดค๎น
สิ่งประดิษฐ๑ตําง ๆ 
2. นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณคําและความสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขอ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
3. สํงเสริมจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค๑ 
4. สํงเสริมงานด๎านหัตถศิลป์ โดยนําไม๎ไผํมาประดิษฐ๑กลํองไม๎ไผํอเนกประสงค๑ 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
น้ําเพชร  กิตติวศิล 
พนิดา  มากัด 
ปาณิสรา  แต๎มชํวย 

ตู๎ชั้นวางใสํของ คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ(ปวช.)      โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือประดิษฐ๑โคมไฟตั้งโต๏ะ เพ่ือเป็นสิ่งของที่ประดิษฐ๑
ตกแตํงบ๎านเรือนและทาให๎มีแสงสวํางสวยงาม, ประหยัดคําใช๎จํายในครัวเรือน, อานวย
ความสะดวกให๎กลับผู๎ใช๎งาน และสามารถใช๎งานได๎จริงในการดาเนินงานคณะผู๎จัดทาได๎
มีการเขียนแบบโครงสร๎างโคมไฟตั้งโต๏ะ และทาตามแบบโครงการที่คณะผู๎จัดทาได๎วางไว๎ 
โดยการนาชิ้นสํวนตํางๆ ของโคมไฟตั้งโต๏ะมาประกอบเข๎าด๎วยกันเป็นโคมไฟตั้งโต๏ะที่
เสร็จสมบรูณ๑ ผลการดาเนินงานพบวําโคมไฟตั้งโต๏ะ หลอดไฟในโคมไฟตั้งโต๏ะติดสวําง
เวลาปิดไฟ สามารถกํอให๎เกิดประโยชน๑และมีประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตาม
เปูาหมายที่ได๎ตั้งไว๎ให๎บรรลุได๎ในเวลารวดเร็ว 

นางสาวสุภาพร ทักวงษ๑ศรี 
นายวชิรพงษ๑ ปิ่นทอง 
นายอุดมชัย ไชยโย 

ตู๎เก็บโน๏ตบุ๏ค คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ(ปวช.)     การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑  เนื่องด๎วยชุมชนของเรามีไม๎มากมายที่เหลือใช๎ 
ซึ่งทางแผนกคอมพิวเตอร๑ธุรกิจมีตู๎ไมํพอสําหรับห๎องเรียนที่ใช๎โน๏ตบุ๏ค เราจึงคิดค๎นใน
ด๎านการทําประดิษฐ๑ ตู๎เก็บโน๏ตบุ๏คที่ทํามาจากไม๎เหลือใช๎มาประยุกต๑ประโยชน๑จากการ
นําวัสดุเหลือใช๎จากไม๎มาประดิษฐ๑พบวําตู๎เก็บโน๏ตบุ๏คที่เราประยุกต๑มาจากไม๎ชํวย
ประหยัดงบประมาณของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีและยังชํวยในการนําวัสดุเหลือใช๎
มากมายนํามารีไซเคิลให๎กลับมาใช๎งานได๎อีกทําให๎เกิดประโยชน๑มากที่สุด 
ผลการดําเนินงานพบวํา  อุปกรณ๑ไม๎ที่เหลือใช๎นํามาประดิษฐ๑ทําให๎เกิดประโยชน๑และ
ประหยัดงบประมาณ 
 
 
 

  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวสุมิตรา  แสงสาย 
นางสาวแสงรวี  นิลวร 
นายปฐมธรรม  บุญปลอด 

ตู๎ใสํโน๎ตบุ๏คอเนก
ประสงค๑ 

คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ(ปวช.)    การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือนําแผํนไม๎ที่ไมํได๎ใช๎มาประดิษฐ๑เป็นตู๎คือ “ ตู๎       
อเนกประสงค๑ ” สามารถใช๎งานได๎ เชํน เก็บโน๏ตบุ๏คเก็บหนังสือในการใช๎งานตํางๆ 
ตามที่ต๎องการในการดําเนินงานคณะผู๎จัดทําได๎ทําการรวบรวมข๎อมูลและทฤษฎีที่
เกี่ยวข๎องกับโครงการตู๎อเนกประสงค๑จากไม๎ ออกแบบและพัฒนาของไม๎ ตู๎ใสํโน๏ตบุ๏คและ
การทดลองการใช๎งานอยํางสมบูรณ๑ผลการดําเนินงานพบวําหากนํา ไม๎อัด ที่ไมํได๎ใช๎แล๎ว
มาทําประโยชน๑ในการทําตู๎ไม๎มา    ประกอบกับการเป็นตัวฐาน ก็สามารถกํอให๎เกิด
ประโยชน๑และมีประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตามเปูาหมายที่ได๎ตั้งไว๎ให๎บรรลุได๎ในเวลา
อันรวดเร็ว 

ตาลแก๎ว  แซํจิว 
ณิชากร  จันทร๑เมืองปัก  
ชลิลา  นุทนงท๑ 

ที่เก็บแฟลตไดร๑ฟถักไหม
พรม 

คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ(ปวช.) สามารถนาไปไปใช๎ในชีวิตประจาวันให๎เกิดประโยชน๑ พวงกุญแจสามารถเก็บ
กุญแจไมํให๎กุญแจเกิดสนิมและยังสามารถแยกหมวดหมูํกุญแจตํางๆตามรูปรํางหน๎าตาที่
เราถักไหมพรมได๎อีกด๎วยโดยพบวํานักเรียนนักศึกษาจานวน 20 คน ตํอแบบสอบถม
จานวน 20 ชุด สํวนใหญํมีความคิดเห็นตํอ “ที่เก็บพวงกุญแจไหมพรม” เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อพบวํา ที่เก็บพวงกุญไหมพรมมีสีสันสวยงาม มีระดับความพึงพอใจ ในระดับที่ 
5 จานวน 50 เปอร๑เซ็นต๑ อยูํในระดับมากที่สุด , มีประโยชน๑ตํอการใช๎งาน มีระดับความ
พึงพอใจ ในระดับที่ 4 จานวน 60 เปอร๑เซ็นต๑ อยูํในระดับมากที่สุด , ความกะทัดรัดตํอ
ผู๎ใช๎งาน มีระดับความพึงพอใจในระดับท่ี 4 จานวน 50 เปอร๑เซ็นต๑ อยูํในระดับมากที่สุด 
, สีสันของที่เก็บกุญแจเหมาะสาหรับบุคคลทุกวัยสามารถใช๎ได๎ พอใจในระดับที่ 3 จาน
วน 45 เปอร๑เซ็นต๑ อยูํในระดับมากที่สุด , ความทนทานตํอการใช๎งาน พอใจในระดับที่ 3 
จานวน 55 เปอร๑เซ็นต๑ อยูํในระดับมากที่สุด 

  



 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นายอธิพัฒน๑ ศรีแพง 
นายนิรวิทย๑  ศิริเรืองธนชัย 
นางสาวสายธาร พลอยพลาย 

เว็บไซต๑วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี 

คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ(ปวช.)  การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือชํวยเพ่ิมความสะดวกในการค๎นคว๎า
ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลภายในวิทยาลัยและความสวยงามที่นําค๎นหา เนื่องจากสามารถ
ค๎นหาในระบบอินเทอร๑เน็ต(Internet) และสามารถนําไปใช๎ในเชิงพาณิชย๑ได๎+ในการ
ดําเนินงานนี้ผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาการสร๎างเว็บเชํน Wixและ Google siteซึ่งจะศึกษา
ความเป็นไปได๎ในการจัดทําโครงการนี้ และ ทดสอบการใช๎งาน ผลการดําเนินงานพบวํา 
ใช๎โปรแกรมได๎งําย มีระดับความพึงพอใจดีมาก สามารถสืบค๎นหาข๎อมูล ,ประวัติและ
กิจกรรมภายในวิทยาลัยได๎งํายและสะดวกข้ัน 

นางสาวกุ๏กกิ๊ก  สนเอี่ยม กลํองกระดาษทิชชูจาก
แผํน CD 

คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ(ปวช.)           การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑   เพ่ือนําแผํน CD ที่เหลือใช๎แล๎วมาทําให๎
เกิดประโยชน๑มากขึ้นและการที่นํา CD มาทํากลํองกระดาษทิชชูนั้นจะชํวยจัดเก็บ
กระดาษทิชชูให๎เป็นระเบียบอีกทั้งยังมีรูปรํางที่สวยงามสามารถนําไปประกอบอาชีพ
ค๎าขายได๎อีกด๎วยในการดําเนินการนั้น ผู๎จัดทําได๎ทําการสังเกตจากกลํองกระดาษทิชชู
ตามทั่วไปนั้นมีสีสันรูปรํางไมํดึงดูดตา จึงคิดทํากลํองกระดาษทิชชูจากแผํน CD ขึ้น
เพราะแผํน CD มีความเงาทําให๎กลํองกระดาษทิชชูมีความสวยงามมากขึ้นจากเดิมผล
การดําเนินงานพบวํา การทํากลํองกระดาษทิชชูสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจําวันได๎จริง สามารถใช๎วัตถุเหลือใช๎มาทําให๎เกิดประโยชน๑ และยังสามารถ
นําไปประกอบธุรกิจค๎าขายได ๎
 
 
 



 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นางสาววราการ  บุญมา 
นางสาววิจิตรา   จันสด 
นางสาวอาทิตยา ทองอุดม 
 

โต๏ะโน๏ตบุ๏ค 
 

คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ(ปวช.)          การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค๑เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังนํามา
พัฒนาประกอบเป็นโต๏ะ เพื่อสะดวกตํอการใช๎งาน และยังมีพ่ืนที่วํางสําหรับในการใช๎วาง
สิ่งของได๎อีกด๎วย ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล
การทดสอบเป็นแบบเก็บข๎อมูลที่ทางคณะผู๎จัดทําสร๎างขึ้นเองด๎านจากค๎นคว๎า ทฤษฎี 
ตํารา บทความเอกสารตํางๆและยังนําไปเป็นสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา
ได๎อีกด๎วยคณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงการโต๏ะโน๏ตบุ๏คเพ่ือการเรียนการสอนเพ่ือให๎
เกิดประโยชน๑ในแผนกและเป็นสื่อการเรียนการสอน ได๎อยํางทั่วถึงและเพียงพอใน
การศึกษาและได๎เป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆได๎หลากหลายแบบและ
เพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให๎รุํนน๎องและรุํนตํอๆไปได๎ศึกษาตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยํอ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นางสาวสกุลทิพย๑ ลูกอินทร๑ ตู๎เก็บอุปกรณ๑ซํอมเครื่อง
คอมพิวเตอร๑ 

คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ
(ปวส.) 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือประดิษฐ๑ตู๎เก็บอุปกรณ๑ซํอมเครื่องคอมพิวเตอร๑สําหรับจัดเก็บ
สิ่งของตําง ๆ และเป็นการรีไซเคิลไม๎ท่ีไมํใช๎งานแล๎วให๎กลายเฟอร๑นิเจอร๑สําหรับตกแตํงบ๎าน
หรือสถานที่ตําง ๆ ซึ่งสามารถใช๎ประโยชน๑ได๎จริงวิธีการดําเนินการจัดสร๎างตู๎เก็บอุปกรณ๑
ซํอมเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎มีการเขียนแบบโครงสร๎างลิ้นชักอเนกประสงค๑ แล๎วทําการสร๎าง
ตามแบบ ซึ่งอาจทําการยํอขนาดตู๎เก็บอุปกรณ๑ซํอมเครื่องคอมพิวเตอร๑ให๎ได๎ตามแบบที่
ต๎องการได๎ และจัดสร๎างชิ้นสํวนตู๎เก็บอุปกรณ๑ซํอมเครื่องคอมพิวเตอร๑แล๎วนําชิ้นสํวนของ
ลิ้นชักอเนกประสงค๑มาประกอบกัน เพ่ือให๎ได๎ชิ้นงานตู๎เก็บอุปกรณ๑ซํอมเครื่องคอมพิวเตอร๑ 
 

นางสาวอรัญญา  ไพเราะห๑ 
นางสาวกัญญารัตน๑  บุญคง 

กลํองกระดาษทิชชู
ประดิษฐ๑ 

คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ
(ปวส.) 
 

งานในด๎านด๎านหัตถศิลป์นั้นเป็นศิลป์ที่ประดิษฐ๑ด๎วยมือ ได๎เล็งเห็นความสําคัญและการเพ่ิม
มูลคําของสิ่งประดิษฐ๑จึงนํามาประยุกต๑เป็นผลิตภัณฑ๑เพ่ือเพ่ิมคุณคําอัตลักษณ๑ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและการเลือกทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถิ่นโดยนําทรัพยากรที่ใช๎แล๎วนํากลับมา
ใช๎ใหมํให๎เกิดคุณคํามากที่สุดจึงได๎คิดค๎นการนําหลอดดูดน้ําซึ่งจะพบเห็นโดยทั่วไปจะเป็น
ทรัพยากรที่หางํายและใกล๎ตัวมาดัดแปลงวัสดุนั้นให๎เกิดประโยชน๑ได๎หลากหลายรูปแบบ 
และก็ได๎คิดค๎นนํามาประดิษฐ๑ เป็นกลํองกระดาษทิชชู  เ พ่ือนํามาใช๎ประโยชน๑ ใน
ชีวิตประจําวันและนํามาประดิษฐ๑ประดอยให๎เกิดความสวยงามและคุณคํามากยิ่งข้ึน 
 



 
 

ชื่อผูจ้ัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายธนาพร  เพํงธรรมกีรติ 
นายธนากร  ดอนไพรงาม 

ลิ้นชักเก็บของทั่วไป คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ
(ปวส.) 
 

งานในด๎านด๎านหัตถศิลป์นั้นเป็นศิลป์ที่ประดิษฐ๑ด๎วยมือ ได๎เล็งเห็นความสําคัญและการเพ่ิม
มูลคําของสิ่งประดิษฐ๑จึงนํามาประยุกต๑เป็นผลิตภัณฑ๑เพ่ือเพ่ิมคุณคําอัตลักษณ๑ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและการเลือกทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถิ่นโดยนําทรัพยากรที่ใช๎แล๎วนํากลับมา
ใช๎ใหมํให๎เกิดคุณคํามากที่สุดจึงได๎คิดค๎นการนําหลอดดูดน้ําซึ่งจะพบเห็นโดยทั่วไปจะเป็น
ทรัพยากรที่หางํายและใกล๎ตัวมาดัดแปลงวัสดุนั้นให๎เกิดประโยชน๑ ได๎หลากหลายรูปแบบ 
และก็ได๎คิดค๎นนํามาประดิษฐ๑ เป็นกลํองกระดาษทิชชู  เ พ่ือนํามาใช๎ประโยชน๑ ใน
ชีวิตประจําวันและนํามาประดิษฐ๑ประดอยให๎เกิดความสวยงามและคุณคํามากยิ่งข้ึน 

นางสาวจิรวรรณ  โพธิ์ช๎อย 
นายสุรศักดิ์  เดือนเดํน 

ลิ้นชักเก็บจากเคส
คอมพิวเตอร๑ 

คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ
(ปวส.) 
 
 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือประดิษฐ๑ตู๎เก็บอุปกรณ๑ซํอมเครื่องคอมพิวเตอร๑สําหรับจัดเก็บ
สิ่งของตําง ๆ และเป็นการรีไซเคิลไม๎ท่ีไมํใช๎งานแล๎วให๎กลายเฟอร๑นิเจอร๑สําหรับตกแตํงบ๎าน
หรือสถานที่ตําง ๆ ซึ่งสามารถใช๎ประโยชน๑ได๎จริงวิธีการดําเนินการจัดสร๎างตู๎เก็บอุปกรณ๑
ซํอมเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎มีการเขียนแบบโครงสร๎างลิ้นชักอเนกประสงค๑ แล๎วทําการสร๎าง
ตามแบบ ซึ่งอาจทําการยํอขนาดตู๎เก็บอุปกรณ๑ซํอมเครื่องคอมพิวเตอร๑ให๎ได๎ตามแบบที่
ต๎องการได๎ และจัดสร๎างชิ้นสํวนตู๎เก็บอุปกรณ๑ซํอมเครื่องคอมพิวเตอร๑แล๎วนําชิ้นสํวนของ
ลิ้นชักอเนกประสงค๑มาประกอบกัน เพ่ือให๎ได๎ชิ้นงานตู๎เก็บอุปกรณ๑ซํอมเครื่องคอมพิวเตอร๑ 
 
 
 
 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายกฤษฏา  รักสงบ 
นางสาวพรนภา  สุขเกษม 

ลิ้นชักเก็บของทั่วไป คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ
(ปวส.) 
 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือประดิษฐ๑ต๎ูเก็บอุปกรณ๑ซํอมเครื่องคอมพิวเตอร๑สําหรับจัดเก็บ
สิ่งของตําง ๆ และเป็นการรีไซเคิลไม๎ท่ีไมํใช๎งานแล๎วให๎กลายเฟอร๑นิเจอร๑สําหรับตกแตํงบ๎าน
หรือสถานที่ตําง ๆ ซึ่งสามารถใช๎ประโยชน๑ได๎จริงวิธีการดําเนินการจัดสร๎างตู๎เก็บอุปกรณ๑
ซํอมเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎มีการเขียนแบบโครงสร๎างลิ้นชักอเนกประสงค๑ แล๎วทําการสร๎าง
ตามแบบ ซึ่งอาจทําการยํอขนาดตู๎เก็บอุปกรณ๑ซํอมเครื่องคอมพิวเตอร๑ให๎ได๎ตามแบบที่
ต๎องการได๎ และจัดสร๎างชิ้นสํวนตู๎เก็บอุปกรณ๑ซํอมเครื่องคอมพิวเตอร๑แล๎วนําชิ้นสํวนของ
ลิ้นชักอเนกประสงค๑มาประกอบกัน เพ่ือให๎ได๎ชิ้นงานตู๎เก็บอุปกรณ๑ซํอมเครื่องคอมพิวเตอร๑ 
 
 

นายธัญวรรณ  ใยยะธรรม 
นายปิยพร  มูลศรี 
 

หมูปิ้งไฮเทค คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ
(ปวส.) 
 
 

งานในด๎านด๎านหัตถศิลป์นั้นเป็นศิลป์ที่ประดิษฐ๑ด๎วยมือ ได๎เล็งเห็นความสําคัญและการเพ่ิม
มูลคําของสิ่งประดิษฐ๑จึงนํามาประยุกต๑เป็นผลิตภัณฑ๑เพ่ือเพ่ิมคุณคําอัตลักษณ๑ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและการเลือกทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถิ่นโดยนําทรัพยากรที่ใช๎แล๎วนํากลับมา
ใช๎ใหมํให๎เกิดคุณคํามากที่สุดจึงได๎คิดค๎นการนําหลอดดูดน้ําซึ่งจะพบเห็นโดยทั่วไปจะเป็น
ทรัพยากรที่หางํายและใกล๎ตัวมาดัดแปลงวัสดุนั้นให๎เกิดประโยชน๑ได๎หลากหลายรูปแบบ 
และก็ได๎คิดค๎นนํามาประดิษฐ๑ เป็นกลํองกระดาษทิชชู  เ พ่ือนํามาใช๎ประโยชน๑ ใน
ชีวิตประจําวันและนํามาประดิษฐ๑ประดอยให๎เกิดความสวยงามและคุณคํามากยิ่งข้ึน 
 
 
 

 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาการบัญชี 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวกนกรดา  มูฮําหมัดกาเซ็ม 
นางสาวสัจพร  อุดหนุน 

ถังขยะทําจากกระดาษ
หนังสือพิมพ๑ 

การบัญชี(ปวช.) โครงงานเรื่องการประดิษฐ๑ชิ้นงานจากกระดาษหนังสือพิมพ๑ มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาพัฒนา
งานฝีมือ กรรมวิธีการประดิษฐ๑ชิ้นงานจากกระดาษรีหนังสือพิมพ๑ เพื่อให๎สามารถผลิตชิ้นงาน
จากกระดาษหนังสือพิมพ๑  ซึ่งเป็นการสร๎างงานสร๎างรายได๎ และใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ 
เพื่อตระหนัก และเห็นคุณคําของกระดาษรีไซเคิล 
ท่ีมีอยูํในบ๎าน ชุมชน และโรงเรียน ซึ่งหาได๎งํายมาประดิษฐ๑เป็นชิ้นงาน เพื่อให๎มีเจตคติท่ีดีตํอ
การเรียนในการเรียนรู๎ เพื่อให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ในการประดิษฐ๑ผลิตภัณฑ๑ทําจากกระดาษ
หนังสือพิมพ๑ 

นางสาวขวัญจิรา  นิลนามะ 
นายธนภัทร๑  น๎อยโคตร 

ถังขยะจากกระป๋องเบียร๑ การบัญชี(ปวช.) โครงการ เรื่อง ถังขยะจากกระป๋องเบียร๑ มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎คนในสังคมเห็นคุณคําของสิ่งของ
เหลือใช๎มาทําสิ่งประดิษฐ๑ท่ีมีประโยชน๑ และทําให๎คนสํวนใหญํใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ใน
การประดิษฐ๑หรือทําของที่สามารถใช๎งานได๎จริงจากสิ่งของที่ไมํใช๎แล๎วหรือเหลือใช๎นํามาทําเป็น
ของใช๎ตํางๆ เชํน ถังขยะ โคมไฟ แจกัน ท่ีใสํอุปกรณ๑เครื่ องเขียนตํางๆ และสามารถลด
คําใช๎จํายได๎ด๎วยอีกท้ังยังสามารถขยะปริมาณของขยะตํางๆ ท่ีมีเยอะมากเกินไปจนทําให๎เกิด
ภาวะโลกร๎อน ท้ังนี้ ผู๎จัดทําจึงได๎คิดหาวิธีท่ีจะเพิ่มมูลคําของสิ่งของท่ีไมํใช๎แล๎ว
อยํางเชํนกระป๋องเบียร๑ท่ัวไป สามารถนํามาประดิษฐ๑ของใช๎ได๎อยํางอยํางเพื่อเพิ่มคุณคําให๎กับ
ตัวมันตัวอยําง เชํน ท่ีใสํของใช๎สํวนตัว ท่ีใสํดินสอ ท่ีให๎อาหารนก แจกันใสํดอกไม๎ และถังขยะ 
เป็นต๎น และกระป๋องยังสามารถประดิษฐ๑ของเลํนได๎อีกด๎วยตัวอยําง เชํน ของตกแตํงตาม  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   เทศกาลตํางๆ กําไรข๎อมือสวยๆ กระปุกออมสิน เครื่องบินของเลํน และรถของเลํนเป็นต๎น และ

ท้ังนี้สิ่งของที่ทําจากกระป๋องสามารถเก็บไว๎ได๎เป็นเวลานานมีความทนทานอยูํพอสมควร และ
ผลจากการดําเนินงานครั้งนี้ สามารถที่จะลดปริมาณขยะในพื้นที่ตํางๆ 

นางสาวญานีนุช สําเภาแก๎ว 
นางสาววีรดา ขําบางพูน 
นางสาวระวิวรรณ คุํยตํวน 

ตู๎วางรองเท๎ากลิ่นหอม การบัญชี(ปวช.) เนื่องจาก คณะผู๎จัดทําเล็งเห็นถึงปัญหาการจัดวางรองเท๎าไมํเป็นระเบียบ ณ แผนกวิชาการ
บัญชี อาคารบริหารธุรกิจ อีกทั้งรองเท๎าที่ถูกสวมใสํเป็นระยะเวลานานๆ จะทําให๎เกิดกลิ่น
เหม็นอับ ซึ่งสํงผลกระทบตํอบรรยากาศภายในห๎องเรียน โดยวิธีการแก๎ไขปัญหาเบื้องต๎น ใน
การระงับกลิ่นเท๎า คือ นักเรียน นักศึกษาใช๎วิธีการโรยแปูงที่รองเท๎า แตํนั้นเป็นเพียงการ
แก๎ปัญหาชั่วครูํเทํานั้น ดังนั้นคณะผู๎จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะทําตู๎วางรองเท๎าระงับกลิ่นขึ้นมา 
เพ่ือแก๎ปัญหาการวางรองเท๎าที่ไมํเป็นระเบียบ และกลิ่นเหม็นของรองเท๎าโดยมีกลิ่นของ
สมุนไพรนานาชนิด เพ่ือใช๎ในการระงับกลิ่นเหม็นอับดังกลําวผลการทดลองการใช๎ตู๎วาง
รองเท๎ากลิ่นหอมของ นักเรียน นักศึกษา แผนกบัญชี แล๎วพบวํา สามารถชํวยแก๎ปัญหาการ
วางรองเท๎าที่ไมํเป็นระเบียบได๎ อีกทั้งสรรพคุณแตํละชนิดของสมุนไพร ยังชํวยระงับกลิ่น
เหม็นอับของรองเท๎าได๎ดีอีกด๎วย 

นางสาวกนกวรณ  ใจแก๎ว 
นางสาวกรวิกา  เซิ้อสาวะถี 
นางสาววิภารัตน๑  ปานทันใจ 

เทียนไขไลํยุง การบัญชี(ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่สําคัญในการผลิตบุคลากรด๎านวิชาชีพออกสูํ
ตลาดแรงงานและสภาพความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันทําให๎ 
การขยายการผลิตทางด๎านอุตสาหกรรมอยํางกว๎างขวางนักศึกษาด๎านสายวิชาชีพจึงเป็นที่
ต๎องการ ของตลาดแรงงานเป็นจํานวนมากด๎วยเชํนกันสถาบันการศึกษาตํางๆได๎ให๎
ความสําคัญตํอการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให๎สถาบันและบุคลากร
ได๎เรียนรู๎และก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่ไมํมีที่สิ้นสุดคณะผู๎จัดทําได๎เล็งเห็นวําความสําคัญ
ของปัญหาการหายของรถจึงได๎ทําการศึกษาค๎นคว๎าออกแบบและทําการทดลองเกี่ยวกับ 



 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

   กลํองสายลับที่นํามาใช๎งานได๎จริงทั้งนี้ทั้งนั้นเราต๎องคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช๎งานของ
กลํองสายลับวําจะประสบความสําเร็จมากและมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดเพ่ือที่จะได๎
บรรลุวัตถุประสงค๑ที่เราตั้งไว๎คณะผู๎จัดทําหวังวําโครงการนี้จะสามารถเป็นแนวทางการ
จัดทําโครงการของผู๎ที่สนใจและสามารถนําไปพัฒนาตํอให๎เกิดประโยชน๑มากข้ึนไป 

นางสาวมัทนี  กัลยา          
นายเกียรติศักดิ์  สงพิมพ๑นาย
ศักดิ์สิทธิ์  ดวงใจ 
 

โฮมเพจแผนกบัญชี 
 

การบัญชี(ปวช.) วัตถุประสงค๑ที่ได๎กําหนดไว๎ คือ เพ่ือให๎ความรู๎แกํผู๎ที่สนใจเกี่ยวกับแผนกบัญชี อุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑เบื้องต๎นเป็นเว็บบล็อกที่จัดทําขึ้นเพ่ือ เผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับแผนกบัญชี 
นําเสนอผํานระบบเว็บไซต๑ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ทําให๎ผู๎ที่สนใจสามารถเข๎าถึงได๎อยําง
รวดเร็วในปัจจุบัน แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ยังไมํมีการเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารมากนักให๎ผู๎ที่จะสนใจอยากจะศึกษาตํอไมํทราบข๎อมูลเกี่ยวกับแผนกวิชาการบัญชี
เชิงลึก เชํน หลักสูตร ข๎อมูลบุคลากร กิจกรรมด๎านวิชาการ และกิจกรรมด๎านพัฒนาผู๎เรียน
ผลการจัดทําโครงการพบวํา โฮมเพจแผนกบัญชี (Homepage Accounting) ที่ได๎เผยแพรํ 
ได๎สํารวจความพึงพอใจกับนักเรียนนักศึกษา และครูอาจารย๑ผลสํารวจพบวําโฮมเพจแผนก
บัญชี ได๎มีความพึงพอใจอยํางมาก 

 นางสาวชนิดา มโนน๎อม  
นางสาวธิดารัตน๑ พูลศรี 

กล่องใส่ขวดน้ าจากฝา
ขวดน้ าพลาสติก 

การบัญชี(ปวช.) โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑คือ เพื่อจัดทําชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํสําหรับชํวย
อาจารย๑ผู๎สอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมากโดยใช๎ชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํ
สอนในรายวิชาเครื่องยนต๑เล็กได๎ วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํ               
ได๎มีการเขียนแบบโครงสร๎างชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํ ทําการสร๎างตามแบบ เสร็จทําการยํอ
ขนานชิ้นสํวนชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํให๎ได๎ตามแบบ และจัดสร๎างชิ้นสํวนเพื่อให๎เหมาะสมกับ
ชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซ๐จากการทดสอบเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํ 2 ครั้ง จากผลการ  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ทดสอบครั้งที่ 1 พบวํา เครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํนั้นเกิดปัญหาทางด๎านการใช๎โดยไมํถนัดมือ

และจากผลทดสอบครั้งที่ 2 พบวําหากรู๎วิธีการใช๎งานนั้นก็จะทําให๎สามารถรู๎วิธีการตัดโซํ
อยํางถูกวิธี จากการทํางานของชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํ จะเห็นได๎วําในการทดลองหา
ประสิทธิภาพในชุดอุปกรณ๑เครื่องมือตัดโซํสามารถนํามาใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชา
เครื่องยนต๑เล็ก ไมํวําจะเป็นด๎านทฤษฎีและปฏิบัติพร๎อมเป็นการจําลองการตัดโซํเพ่ือให๎
ผู๎เรียนได๎ศึกษางานเครื่องยนต๑เล็กเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาอุปกรณ๑การตัดโซํได๎ 

นางสาวมาลินี  หมัดอาเด็น 
นางสาววิภาวี  สาระสุวรรณ์ 

เกลือสปาถั่วเขียว การบัญชี(ปวช.) ในการใช๎งานระบบอัดอากาศในปัจจุบันมีความสําคัญอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎เทอร๑โบว๑เพราะจะ
ทําให๎เครื่องยนต๑มีความสามารถในการทํางานมากยิ่งขึ้น โดยที่เทอร๑โบว๑มีหน๎าที่ดูดและอัด
อากาศให๎มีแรงดันที่มากขึ้น โดยอาศัยหลักการทํางานแบบกลไก ซึ่งขั้นตอนคํอนข๎าง
ซับซ๎อนคณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงงานชุดสาธิตเทอร๑โบว๑ชาร๑จเจอร๑ ใหเกิดประโยชน๑ใน
แผนกชํางยนต๑ เป็นสื่อการเรียนการสอนและเพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของวิชาโครงงานที่จะให๎รุํน
น๎อง และรุํนตํอๆ ไปได๎ศึกษาเลําเรียนตํอไปผลการดําเนินงานพบวํา คระผู๎จัดทําโครงการมี
แนวคิดสร๎างชุดสาธิตเทอร๑โบว๑ชาร๑จเจอร๑รถยนต๑ เพ่ืองํายตํอการเขียนเนื้อหาทฤษฎีเราจึง
จะต๎องลงมือปฏิบัติงานและได๎สัมผัสได๎รู๎ทักษะเกี่ยวกับงาน ชุดสาธิตเทอร๑โบว๑ชาร๑จเจอร๑ 
และได๎ความรู๎ความเข๎าใจวิธีการแก๎ปัญหาตํางๆ ที่ตามมาและนําไปใช๎สถานที่ทํางานได๎จริง 

นางสาวกิ่งเกา๎ แปูนแก๎ว 
นางสาวพรนภา พูนเพ็ง 
นางสาวกนกวรรณ ดงพะจิตร 
 

กลํองใสํกระดาษทิชชูํ
จากด๎าย 
 

 

การบัญชี(ปวช.) โครงการ เรื่อง กลํองกระดาษทิชชูํจากด๎าย มีจุดมุํงหมายเพ่ือเพ่ิมมูลคําให๎กับ “ด๎าย” 
เพราะเป็นสิ่งที่ไมํคํอยมีมูลคําและยังไมํคํอยมีการนําด๎ายมาผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช๎ จึงเป็น
สิ่งที่ถูกมองวําเป็นเพียงวัสดุเล็กๆ ที่ เป็นแคํวัสดุสิ้นเปลืองของเสื้อผ๎าในการเย็บเสื้อผ๎าให๎
สมบูรณ๑เทํานั้น คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดค๎นที่จะเพ่ิมมูลคําให๎กับด๎าย โดยการนําด๎ายมาผลิต
เป็นกลํองใสํกระดาษทิชชูที่มีความทนทาน มีอายุการใช๎งานที่ยาวนาน มีความแปลกใหมํ  



 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

   และหลากหลายมากขึ้น ซึ่งการนําด๎ายมาใช๎ในการทําโครงการ เรื่อง กลํองกระดาษทิชชูํจาก
ด๎าย นอกจากจะเป็นการเพ่ิมมูลคําให๎กับด๎ายแล๎ว ยังเป็นการลดปริมาณขยะที่ยํอยสลาย
ยาก เพราะในปัจจุบันมีการผลิตกลํองใสํกระดาษทิชชูํที่มีการใช๎วัสดุประเภทพลาสติก ซึ่งมี
อายุในการยํอยสลายยาวนานถึง 100-450 ปี มาใช๎ในการผลิต แตํมีอายุการใช๎งานที่ไมํ
ยาวนานมากนักเพราะเม่ือเวลาผํานไปพลาสติกท่ีมีความกรอบก็จะเปราะและสํงผลให๎สีซีดดู
ไมํสวยงาม จึงต๎องมีการเปลี่ยนบํอยๆ ทําให๎เกิดขยะที่ยํอยสลายยากมากขึ้น และเมื่อตก
จากที่สูงจะทําให๎แตกหักงําย ตํางจากด๎ายเป็นวัสดุที่มีระยะเวลาการยํอยสลายเพียง 3 
เดือน – 1 ปี เทํานั้น จึงสามารถท่ีจะชํวยลดปริมาณขยะท่ียํอยสลายยาก อีกทั้งยังแก๎ปัญหา
ที่ไมํต๎องเปลี่ยนกลํองใสํกระดาษทิชชูํบํอยๆ เพราะกลํองใสํกระดาษทิชูจากด๎าย 

นางสาววิลัยพร เมฆสํวน 
นางสาวเสาวลักษณ๑ วัฒนธรรม 
นางสาวอรพรรณ ประตูเงิน 
 

อุปกรณ๑สํานักงานจาก
กระดาษ 

การบัญชี(ปวช.) โครงการ เรื่อง อุปกรณ๑สํานักงานจากกระดาษ มีจุดมุํงหมายเพ่ือคิดค๎นอุปกรณ๑สํานักงาน
ชิ้นใหมํที่ทํามาจากกระดาษเหลือใช๎ เพราะเป็นสิ่งที่มีมูลคําต่ํา และยังไมํคํอยมีการนํา
กระดาษมาทําเป็นสิ่งของเครื่องใช๎มากนัก จึงเป็นสิ่งที่ถูกมองวําเป็นวัสดุขนาดเล็กที่เมื่อใช๎
งานทั้งสองหน๎าก็จะถูกเข๎ากระบวนการทําลาย คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดค๎นวิธีการทําอุปกรณ๑
สํานักงานใหมํ โดยการนํากระดาษเหลือใช๎มา รีไซเคิล เป็นอุปกรณ๑สํานักงาน(ชั้นวางของ) ที่
มีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช๎งานที่ยาวนาน มีรูปแบบที่แปลกใหมํ และสวยงาม ซึ่ง
การนํากระดาษมาใช๎ในการจัดทําโครงการ อุปกรณ๑สํานักงานจากกระดาษ นอกจากจะเป็น
การสร๎างอุปกรณ๑สํานักงานชิ้นใหมํแล๎ว ยังเป็นการลดการตัดไม๎ทําลายปุา  
 

 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นางสาวกานศิริ  อยูํชมสุข 
นางสาวอรวี   ตีนา 
 

การตรวจนับ และการ
เปลี่ยนป้ายระบุรายการ
สินทรัพย์แบบใหม่ 
 

การบัญชี(ปวส.) โครงการเรื่อง การตรวจนับและเปลี่ยนปูายระบุรายการสินทรัพย๑แบบใหมํมีจุดมุํงหมายเพ่ือ
ตรวจนับสินทรัพย๑ และการนํารายการสินทรัพย๑ที่ไมํมีตัวตนอยูํจริงออกจากทะเบียน
สินทรัพย๑ จะทําให๎รายการสินทรัพย๑ในทะเบียนมีความถูกต๎องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
และการติดปูายระบุรายการสินทรัพย๑แบบใหมํนั้นจะสามารถเข๎าถึงข๎อมูลของสินทรัพย๑ได๎
เร็วขึ้น เพราะบํงชี้รายละเอียดของสินทรัพย๑ สถานที่ใช๎งาน ชื่อเรียกของสินทรัพย๑ และมีคิว
อาร๑โค๏ดอยูํบน ปูายระบุรายการสินทรัพย๑ไว๎สําหรับการใช๎สแกนบาร๑โค๏ดในการตรวจนับ
สินทรัพย๑ครั้งถัดไปเพ่ือเพ่ิมความสะดวก และรวดเร็วในการตรวจนับ และยังชํวยลดการ
อํานข๎อมูลบนปูายระบุรายการสินทรัพย๑ที่ผิดพลาดได๎ รวมไปถึงยังได๎ข๎อมูลที่แมํนยําเพ่ือ
การรวบรวมผลการตรวจนับสินทรัพย๑มากยิ่งขึ้น 

นางสาวบริมาส แจํมเจริญ 
นางสาวจริยาพร แสงศศิธร 
นางสาวนภาภรณ๑นุชดอนไผํ 

สบูํสมุนไพรใยบวบ การบัญชี(ปวส.) สบูํ เป็นเครื่องสําอางชนิดหนึ่งที่ใช๎ในการทําความสะอาดรํางกาย ปัจจุบันกระบวนการผลิต
สบูํ มีการเพ่ิมสํวนผสมอื่นๆ เพ่ือให๎สบูํมีสรรพคุณตรงตามความต๎องการของผู๎บริโภคมากขึ้น 
เชํน มีสีสันที่สวยงามนําใช๎ มีกลิ่นหอม และมีสรรพคุณทางยาในทางการค๎า มีการใช๎สาร
สังเคราะห๑เพ่ิมขึ้นทําให๎ผลิตภัณฑ๑นําใช๎ บรรจุภัณฑ๑สวยงามแตํแฝงไป ด๎วยสารเคมีที่เป็น
อันตราย มีพิษตกค๎าง จนไมํคํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดกับผิวหนังในภายหลัง สบูํมีมากมาย
หลายชนิดให๎เราเลือกใช๎ตามความเหมาะสม และความชอบสํวนบุคคล จึงไมํมีใครที่จะใสํใจ
ในรายละเอียดวําสบูํมีสํวนประกอบใดบ๎าง และผลที่จะตามมาหลังใช๎จะเป็นอยํางไร คณะ
ผู๎จัดทําจึงมีแนวคิดใหมํที่คิดจะเปลี่ยนแปลงจากสบูํธรรมดาทั่วไปมาเป็นสบูํ 



 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นางสาวกัลยาวดี  ปทุมมณี 
นางสาวนิลปัทม์  พรมกลิ่น 

พรหมเช็ดเท๎าไหมพรหม การบัญชี(ปวส.) จากผลการดําเนินโครงการผู๎ ที่ได๎ทดลองพรมเช็ดเท๎าจากไหมพรม มีความพึงพอใจในเรื่อง 
การใช๎เป็นผลิตภัณฑ๑ทดแทนจากผลิตภัณฑ๑เดิม โดยมีระดับความคิดเห็นมาก มีคําเฉลี่ย
สูงสุดเทํากับ 4.10 อาจเนื่องมาจากผู๎ที่ได๎ทดลองเชื่อวําสามารถ ผํอนคลายชํวยลดอากร
ปวดเท๎า และอาการตึงเครียดของประสาท การไหลเวียนโลหิต สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑
ได๎ เชํน การรองรับเท๎าได๎เป็นอยํางดี  ทําให๎การไหลเวียนของเลือดสะดวก  และเพ่ิมการ
ยืดหยุํนของกล๎ามเนื้อ เป็นการชํวยปูองกัน และลดอาการปวดเท๎าในขณะที่คุณต๎องงยืนเป็น
เวลานานๆ  
 

นางสาวยุพาพร พุฒบรรจง 
นางสาวศุภารินทร๑ โมมา  

ตะเกียบแฟนซี การบัญชี(ปวส.) ในปัจจุบันจะเห็นได๎วําขวดน้ําที่กินน้ําหมดแล๎วเหลือใช๎เยอะมาก ซึ่งขวดน้ําเรานําไปขายหา
รายได๎เพ่ิม หรือนํามาประดิษฐ๑เป็นของใช๎ตํางๆได๎ อาทิเชํน ทําเป็นโคมไฟ ทําเป็นกลํองใสํ
ปากกา ดินสอ และอ่ืนๆอีกมากมาย คณะผู๎จัดทําจึงได๎นําฝาขวดน้ํามาประดิษฐ๑เป็นอุปกรณ๑
เพ่ิมความสะดวกในการทานอาหาร สามารถใช๎ได๎จริงทั้งคนที่สามารถใช๎ตะเกียบเป็นและใช๎
ตะเกียบไมํเป็น เนื่องจากในการทานอาหารบางอยํางที่ต๎องใช๎ตะเกียบในการรับประทาน 
เชํน หมูกระทะ ก๐วยเตี๋ยว เป็นต๎น อาหารจําพวกนี้ก็จะใช๎ตะเกียบในการรับประทานเป็น
สํวนใหญํ บางคนอาจจะไมํคํอยถนัดในการที่จะใช๎ตะเกียบเพราะใช๎ยาก สิ่งประดิษฐ๑ชิ้นนี้จึง
เป็นตัวชํวยในการรับประทานอาหารงํายมากขึ้น 
 
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาว สิริวิมล สิงห๑โต  
นางสาว ภาวิณี ระวิงทอง 

การใช๎สิทธิประโยชน๑ทาง
ภาษีของภาษีมูลคําเพ่ิม 

การบัญชี(ปวส.) ภาษีซื้อ เป็นภาษีที่มีประโยชน๑ในการประกอบกิจการ เพ่ือใช๎สิทธิทางภาษีได๎สูงสุด ภาษีซื้อ
เกิดขึ้นในเดือนใดก็ถือเป็นภาษีในเดือนนั้น การนาใบกากับภาษีซื้อไปใช๎ในเดือนอ่ืนซึ่งมิใชํ
เดือนที่ออกใบกากับภาษี มีเหตุจาเป็นโดยผํอนผันให๎นาไปหักในเดือนภาษีหลังจากเดือนที่
ระบุไว๎ในใบกากับภาษีได๎ แตํต๎องไมํเกิน 6 เดือนนับแตํเดือนถัดจากเดือนที่ออกใบกากับ
ภาษ ีเมื่อสิ้นเดือนจะนาภาษีซื้อ และภาษีขายมาหักลบกัน ผลตํางหากภาษีซื้อมากกวําภาษี
ขายจะเป็นลูกหนี้-สรรพากร หรือภาษีขายมากกวําภาษีซื้อจะเป็นเจ๎าหนี้-สรรพากร 

นางสาวศิริรัตน๑  อรัญเวศ 
นางสาวปรียนันท๑  ภูมิจันทร๑     
 

ตรวจสอบความถูกต๎อง
ของรายงานภาษีซื้อ 

การบัญชี(ปวส.) การตรวจสอบรายงานภาษซื้อมีความสําคัญเป็นอยํางมาก เนื่องจากแผนกบัญชีมีการ
ตรวจสอบเอกสารใบกํากับภาษีเพ่ือนําไปยื่นตํอกรมสรรพากร โดยผู๎รับผิดชอบต๎องมีความ
ละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ หากเกิดข๎อผิดพลาดจากการตรวจสอบภาษีซื้อนั้น
อาจจะสํงผลตํอการยื่นแบบทางภาษี หรือความถูกต๎องของภาษีมูลคําเพ่ิมได๎ ดังนั้นคณะ
ผู๎จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะทําโครงการ ตรวจสอบความถูกต๎องของรายงานภาษีซื้อ เพ่ือเพ่ิม
ความละเอียดและรวดเร็วในการทํางานการตรวจสอบภาษีซื้อ ทําให๎งานมีความถูกต๎อง และ
ละเอียดมากขึ้น และยังสะดวกรวดเร็วในการค๎นหาข๎อผิดพลาด จากการใช๎งานการ
ตรวจสอบความถูกต๎องพบวํามีข๎อผิดพลาดเกิดขึ้น จึงสามารถนํามาใช๎งานได๎จริง 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวณัฐชา ใจเอ้ือ 
นางสาวรัชนีกร พิมพา 

อุปกรณ๑ใสํฝาปิดแก๎วน้ํา
อเนกประสงค๑ 

ธุรกิจค๎าปลีก(ปวช.) โครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ (1) เพ่ือให๎สะดวกตํอการหยิบฝา (2) เพ่ือให๎งํายตํอการทําความ
สะอาด (3) เพื่อให๎งํายตํอจากจัดระเบียบของฝา (4) เพ่ือให๎เกิดความเสียหายของฝาได๎น๎อย
ที่สุด (5)เพ่ือปูองกันฝุุนละอองที่จะมาสัมผัสฝาปิดแก๎วน้ํา กลุํมประชากรเป็น พนักงาน 
ภายในร๎าน 7-Eleven สาขา คลอง 10 หนองเสือ (รหัสสาขา 08374) ,สาขา ตลาดคลอง 8 
วิลํา (รหัสสาขา 10987) 

นางสาวกรรณิการ๑ โตบัว 
นางสาวธัญรัตน๑ บุญโรง       
นางสาวภาวิณี แสนปลื้ม 

อุปกรณ๑กั้นสินค๎าในตู๎แชํ  ธุรกิจค๎าปลีก(ปวช.) โครงการนี้มีวัตถุประสงค๑  (1) เพ่ือปูองกันสินค๎าไมํให๎เกิดการตกหลํนงําย (2) เพ่ือจัดทํา
อุปกรณ๑กั้นสินค๎าในตู๎แชํของร๎าน (3) เพ่ือให๎ลูกค๎าได๎สินค๎าที่มีคุณภาพ ตัวอยํางเป็น
พนักงานในร๎านเซเวํน-อีเลฟเวํน สาขาคลอง 10 (หนองเสือ) จังหวัดปทุมธานี จํานวน 16 
คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎จากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจ 
แบํงเป็น 2 ตอน  ตอนที่ 1 เป็นข๎อคําถามข๎อมูลทั่วไป ในด๎าน เพศ อายุ  ตําแหนํง  ตอนที่ 
2 เป็นข๎อคําถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางเกี่ยวกับระดับความ พึงพอใจ
ของพนักงานที่มีตํอ "โครงการอุปกรณ๑กั้นสินค๎าในตู๎แชํ (Vall)"  พบวํา ความพึงพอใจที่มีตํอ
อุปกรณ๑กั้นสินค๎า  กํอนทําคิดเป็นคําเฉลี่ยอยูํที่ 1.38  หลังทําเพ่ิมขึ้น คิดเป็นคําเฉลี่ยอยูํที่ 
4.94 
 
 



 
 
  

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
อินทิรา  บินกาขัน 
วนันญา  อยูํขํา 

การลดปัญหาของ
ตะเกียบที่ไมํใช๎แล๎ว 

ธุรกิจค๎าปลีก(ปวช.) โครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ (1) เพ่ือให๎สะดวกตํอการหยิบฝา (2) เพ่ือให๎งํายตํอการทําความ
สะอาด (3) เพื่อให๎งํายตํอจากจัดระเบียบของฝา (4) เพ่ือให๎เกิดความเสียหายของฝาได๎น๎อย
ที่สุด (5)เพ่ือปูองกันฝุุนละอองที่จะมาสัมผัสฝาปิดแก๎วน้ํา กลุํมประชากรเป็น พนักงาน 
ภายในร๎าน 7-Eleven สาขา คลอง 10 หนองเสือ (รหัสสาขา 08374) ,สาขา ตลาดคลอง 8 
วิลํา (รหัสสาขา 10987) 

ณัฐธนัน  ภูม ี
ธมนวรรณ  สาระไอ 
เสาวนีย๑  ประจิตต๑ 
  

การเตรียมสินค๎าให๎พอ
ตํอยอดขาย 

ธุรกิจค๎าปลีก(ปวช.) โครงการเรื่องนี้ขึ้น เพราะพบปัญหาจากร๎านเดอะพิซซํา คอทปะนี วําในแตํละวันนั้นต๎องมี
การจัดเตรียมสินค๎าเพ่ือที่จะใช๎ในการทําอาหาร โดยที่พนักงานยังมีข๎อมูลไมํแนํนพอที่จะ
เตรียมสินค๎าให๎พอตํอยอดขายในวันนั้น จึงเกิดปํญหาที่เกี่ยวกับสินค๎า ก็คือสินค๎าบางสํวน
หมดอายุกํอนการใช๎งาน ซึ่งทําให๎ทางร๎านเสียต๎นทุนสินค๎าไปโดยสูญเปลํา ทางคณะผู๎จัดทํา
โครงการจึงมองหาวิธีที่จะทําให๎สินค๎าเหลํานั้นพอตํอยอดขาย และประหยัดต๎นทุนของสินค๎า 
เลยหาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการเตรียมสินค๎านั่นก็คือใบเตรียมการขาย (Prep AM-PM 
Sheet) ซึ่งหลังจากลองศึกษาดูแล๎ววําใบเตรียมการขายนั้นสามารถใช๎งานได๎จริง จึงนํามา
เป็นเอกสารประกอบในการจัดทํา หลังจากที่ใช๎ใบเตรียมการขายแล๎ว ยอดทิ้งของสินค๎า
ตํางๆนั้น ได๎มีจํานวนที่ลดลงเป็นที่นําพอใจของทุกคนในร๎านเดอะพิซซํา คอมปะนี ต๎อง
ขอบคุณทุกคนในร๎านเดอะพิซซําคอมปะนีที่ให๎ความรํวมมือในการจัดทําโครงการ ที่ทําให๎
ผํานไปได๎ด๎วยดี 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 
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ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวอรุณรัตน๑ พระภิรมย๑ ปูายบอกวิธีการใช๎งาน

ผลิตภัณฑ๑ adapter ของ
โฮมโปร 

ธุรกิจค๎าปลีก(ปวส.) การทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ (1) เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํผู๎บริโภคที่มีตํอ
ผลิตภัณฑ๑ adapter ของโฮมโปร กรณีศึกษา สาขารังสิต (2) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
งานให๎มีประสิทธิภาพ และพัฒนางานคุณภาพตํอไป กลุํมตัวอยํางเป็นลูกค๎าที่มาใช๎บริการ 
โฮมโปร สาขารังสิต จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห๑
ข๎อมูลโดยใช๎สถิติในการหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการดําเนินงานพบวํา ลูกค๎าที่มาใช๎บริการโฮมโปร สาขารังสิต สํวนใหญํเป็นเพศ
หญิง จํานวน 54 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.00 มีอายุระหวําง 30-39 ปี จํานวน 43 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 43.00  มีการศึกษาต่ํากวําอนุปริญญา จํานวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.00 
ประกอบอาชีพนักศึกษา จํานวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.00 สถานภาพสมรส จํานวน 51 
คน คิดเป็นร๎อยละ 51.00 มีรายได๎ต่ํากวํา 3,000 จํานวน 39 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.00  

ความพ่ึงพอใจของผู๎บริโภคที่มีตํอปูายบอกวิธีการใช๎ผลิตภัณฑ๑ adapter ในภาพรวม
อยูํในระดับมาก  ( X =4.27  ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎ออยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยข๎อที่
มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ  ความละเอียดของตัวผลิตภัณฑ๑ adapter ( X =4.44) รองลงมา คือ 
ความสะดวกในการเลือกตัวสินค๎า( X =4.32) และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีความรู๎ความ
เข๎าใจในตัวผลิตภัณฑ๑ adapter ( X =4.14) 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวหัทธญา  สวํางภพ ความพึงพอใจของ

ผู๎รับบริการด๎านการ
บํารุงรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ 

 

ธุรกิจค๎าปลีก(ปวส.) การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู๎รับบริการด๎านการบํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ
ของบริษัท เอบิท มัลติซิสเต็ม จํากัด มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของลูกค๎า 
บริษัท เอบิท มัลติซิสเต็ม จํากัด และกําหนดมาตรฐานการให๎บริการบํารุงรักษาอุปกรณ๑
เครื่องปรับอากาศของ บริษัท เอบิท มัลติซิสเต็ม จํากัด สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ประกอบด๎วย การเก็บรวบรวมข๎อมูลทุติยภูมิจากหนํวยงานและสื่อตําง ๆ การเก็บรวบรวม
ข๎อมูลปฐมภูมิโดยการแจกแบบสอบถาม ผู๎วิจัยได๎แจกแบบสอบถามให๎กลุํมตัวอยํางจํานวน 
25 ชุด ได๎แบบสอบถามกลับมาจํานวน 21 ชุดซึ่งทําการวิเคราะห๑และประมวลผลข๎อมูล
รวมทั้งนําเสนอข๎อมูลโดยใช๎คําร๎อยละ  คําเฉลี่ย ( X  ) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D )  
ซึ่งสามารถสรุป อภิปรายและเสนอแนะผลการศึกษา ได๎ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานพบวํา  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย จํานวน 17 
คน คิดเป็นร๎อยละ 80.95 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. จํานวน 8 คน                 
คิดเป็นร๎อยละ 38.10 มีอายุระหวําง 26-30 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.62             
มีตําแหนํงเจ๎าหน๎าที่ฝุายวิศวกรรม/ฝุายชําง จํานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.67    

มีความคิดเห็นตํอกับกระบวนการให๎บริการบํารุงรักษาอุปกรณ๑เครื่องปรับอากาศ
ด๎านพนักงานบริการ โดยเห็นวํามีความเหมาะสมในระดับมากและมีความคิดเห็นตํอกับ
กระบวนการให๎บริการบํารุงรักษาอุปกรณ๑เครื่องปรับอากาศด๎านการให๎บริการ โดยเห็นวํามี
ความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

 
 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวพัชชา  สร๎อยสะอ้ิง 
นางสาวศิริพร  ศรีเพชร 

การจัดกิจกรรม5 ส 
ภายในห๎อง stock 
room ร๎านแมคโดนัลด๑ 
สาขาเอ็มพารืค รังสิต
คลอง3 

ธุรกิจค๎าปลีก(ปวส.) โครงการนี้มีวัตถุประสงค๑  (1) เพ่ือปูองกันสินค๎าไมํให๎เกิดการตกหลํนงําย (2) เพ่ือจัดทํา
อุปกรณ๑กั้นสินค๎าในตู๎แชํของร๎าน (3) เพ่ือให๎ลูกค๎าได๎สินค๎าที่มีคุณภาพ ตัวอยํางเป็น
พนักงานในร๎านเซเวํน-อีเลฟเวํน สาขาคลอง 10 (หนองเสือ) จังหวัดปทุมธานี จํานวน 16 
คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎จากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจ 
แบํงเป็น 2 ตอน  ตอนที่ 1 เป็นข๎อคําถามข๎อมูลทั่วไป ในด๎าน เพศ อายุ  ตําแหนํง  ตอนที่ 
2 เป็นข๎อคําถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางเกี่ยวกับระดับความ พึงพอใจ
ของพนักงานที่มีตํอ "โครงการอุปกรณ๑กั้นสินค๎าในตู๎แชํ (Vall)"  พบวํา ความพึงพอใจที่มีตํอ
อุปกรณ๑กั้นสินค๎า  กํอนทําคิดเป็นคําเฉลี่ยอยูํที่ 1.38  หลังทําเพ่ิมขึ้น คิดเป็นคําเฉลี่ยอยูํที่ 
4.94 

นางสาวกัลยา  ลาสี 
นางสาวศรีนทิพย๑  ภักตรสุวรรณ 

ความพึงพอใจของนิสิต
ตํอการบริการของงาน
ทะเบียน คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยราชมงคล
ธัญบุรี 

ธุรกิจค๎าปลีก(ปวส.) โครงการเรื่องนี้ขึ้น เพราะพบปัญหาจากร๎านเดอะพิซซํา คอทปะนี วําในแตํละวัน
นั้นต๎องมีการจัดเตรียมสินค๎าเพ่ือที่จะใช๎ในการทําอาหาร โดยที่พนักงานยังมีข๎อมูลไมํแนํน
พอที่จะเตรียมสินค๎าให๎พอตํอยอดขายในวันนั้น จึงเกิดปํญหาที่เกี่ยวกับสินค๎า ก็คือสินค๎า
บางสํวนหมดอายุกํอนการใช๎งาน ซึ่งทําให๎ทางร๎านเสียต๎นทุนสินค๎าไปโดยสูญเปลํา ทางคณะ
ผู๎จัดทําโครงการจึงมองหาวิธีที่จะทําให๎สินค๎าเหลํานั้นพอตํอยอดขาย และประหยัดต๎นทุน
ของสินค๎า เลยหาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการเตรียมสินค๎านั่นก็คือใบเตรียมการขาย (Prep 
AM-PM Sheet) ซึ่งหลังจากลองศึกษาดูแล๎ววําใบเตรียมการขายนั้นสามารถใช๎งานได๎จริง 
จึงนํามาเป็นเอกสารประกอบในการจัดทํา หลังจากที่ใช๎ใบเตรียมการขายแล๎ว ยอดทิ้งของ
สินค๎าตํางๆนั้น ได๎มีจํานวนที่ลดลงเป็นที่นําพอใจของทุกคนในร๎านเดอะพิซซํา คอมปะนี 
ต๎องขอบคุณทุกคนในร๎านเดอะพิซซําคอมปะนีที่ให๎ความรํวมมือในการจัดทําโครงการ ที่ทํา
ให๎ผํานไปได๎ด๎วยดี 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวเกษศริน หมัดรัง  
นางสาวสมใจ พวงมาลา 

ก า ร ใ ห๎ บ ริ ก า ร ข อ ง
ร๎านอาหารในบริษัท โกล
เด๎นท๑ฟููดส๑สยาม จํากัด 

ธุรกิจค๎าปลีก(ปวส.) การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ (1) เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของพนักงานตํอการใช๎
บริการโรงอาหาร บริษัท โกลเด๎นท๑ ฟููดส๑ สยามจากัด (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของพนักงาน
ตํอการใช๎บริการโรงอาหารบริษัท โกลเด๎นท๑ ฟููดส๑ สยามจากัด กลุํมตัวอยํางเป็นลูกค๎า
ภายในบริษัท โกลเด๎นท๑ ฟููดส๑ สยามจํากัด จานวน 350 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติในการหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  
1. ผู๎บริโภคสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จานวน 271 ราย คิดเป็นร๎อยละ 77.43 มีอายุระหวําง 
21 – 30 ปี มีจานวน 195 ราย คิดเป็นร๎อยละ 55.71 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีจานวน 155 ราย คิดเป็นร๎อยละ 44.29 ภูมิลาเนาภาคกลาง จานวน 183 ราย คิด
เป็นร๎อยละ 52.29 มีรายได๎ตํอเดือน 11,001 – 13,000 บาท จานวน 155 ราย คิดเป็นร๎อย
ละ 44.29 มีอายุงาน มากกวํา 2 ปีขึ้นไป จานวน 102 ราย คิดเป็นร๎อยละ 29.14  
2. พฤติกรรมการใช๎บริการในโรงอาหารของบริษัทโกลเด๎นท๑ ฟููดส๑ สยามจากัด การใช๎
บริการโรงอาหารของกลุํมตัวอยําง จานวนมากที่สุด วันละ 1 ครั้ง จานวน 195 รายคิดเป็น
ร๎อยละ 55.71 การใช๎บริการข๎าวราดแกงในโรงอาหารของกลุํมตัวอยําง จานวนมากที่สุด 
จานวน 138 ราย คิดเป็นร๎อยละ 39.43 เหตุผลที่เลือกใช๎บริการที่โรงอาหารของกลุํม
ตัวอยําง จานวนมากที่สุด คือหาซื้อสะดวกเพราะอยูํในบริษัท จานวน 170 ราย คิดเป็นร๎อย
ละ 48.57 ชํวงเวลาที่เลือใช๎บริการที่โรงอาหารของกลุํมตัวอยําง จานวนมากที่สุด คือใช๎
บริการในชํวงเวลาพักกลางวัน จานวน 241 ราย คิดเป็นร๎อยละ 68.86 ความรู๎สึกหลังจาก
การใช๎บริการที่โรงอาหารของกลุํมตัวอยําง จานวนมากที่สุด คือ ความสะดวกสบายทีไมํต๎อง 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   เดินทาง จานวน 186 ราย คิดเป็นร๎อยละ 53.14  

3. ความพึงพอใจของผู๎บริโภคที่มีบริษัท โกลเด๎นท๑ ฟููดส๑ สยามจากัด พบวํา ระดับความ      
พึงพอใจตํอการใช๎บริการของโรงอาหารในบริษัท โกลเด๎นท๑ ฟููดส๑ สยามจากัด ของกลุํม
ตัวอยํางใน ทุก ๆ ด๎านมีระดับความพึงพอใจปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา 

นางสาวหัทธญา  สวาํงภพ  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู๎ รั บ บ ริ ก า ร ด๎ า น ก า ร
บํ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ
เครื่ องปรับอากาศของ
บริษัท เอบิท มัลติซิสเต็ม 
จํากดั 

 

ธุรกิจค๎าปลีก(ปวส.) การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู๎รับบริการด๎านการบํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ
ของบริษัท เอบิท มัลติซิสเต็ม จํากัด มีวัตถุประสงค๑เพื่อสํารวจความคิดเห็นของลูกค๎า บริษัท เอ
บิท มัลติซิสเต็ม จํากัด และกําหนดมาตรฐานการให๎บริการบํารุงรักษาอุปกรณ๑เครื่องปรับอากาศ
ของ บริษัท เอบิท มัลติซิสเต็ม จํากัด สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลประกอบด๎วย การเก็บ
รวบรวมข๎อมูลทุติยภูมิจากหนํวยงานและสื่อตําง ๆ การเก็บรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิโดยการแจก
แบบสอบถาม ผู๎วิจัยได๎แจกแบบสอบถามให๎กลุํมตัวอยํางจํานวน 25 ชุด ได๎แบบสอบถามกลับมา
จํานวน 21 ชุดซึ่งทําการวิเคราะห๑และประมวลผลข๎อมูลรวมทั้งนําเสนอข๎อมูลโดยใช๎คําร๎อยละ  

คําเฉลี่ย ( X  ) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D )  ซึ่งสามารถสรุป อภิปรายและเสนอแนะผล
การศึกษา ได๎ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานพบวํา  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย จํานวน 17 คน คิด
เป็นร๎อยละ 80.95 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. จํานวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 
38.10 มีอายุระหวําง 26-30 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.62 มีตําแหนํงเจ๎าหน๎าที่ฝุาย
วิศวกรรม/ฝุายชําง จํานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.67    

มีความคิดเห็นตํอกับกระบวนการให๎บริการบํารุงรักษาอุปกรณ๑เครื่องปรับอากาศด๎าน
พนักงานบริการ โดยเห็นวํามีความเหมาะสมในระดับมากและมีความคิดเห็นตํอกับกระบวนการ
ให๎บริการบํารุงรักษาอุปกรณ๑เครื่องปรับอากาศด๎านการให๎บริการ โดยเห็นวํามีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง 



 
ชื่อผู้จัดท า ชือ่โครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นางสาวแก๎วมณี พรมแก๎ว 
นางสาวเนตรชนก นันตา 

 

เรื่องการลดการสูญเสีย
ของกระเบ้ืองโดยวิธีการ
จัดเก็บและจัดสํงของโฮ
มโปร สาขารังสิต 

 

ธุรกิจค๎าปลีก(ปวส.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อลดการสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในการจัดเก็บและจัดสํงของ
กระเบื้อง กลุํมตัวอยํางเป็นพนักงาน โฮมโปร สาขารังสิต จํานวน 7 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการ
วิจัยเป็นแบบสัมภาษณ๑  

ผลการดําเนินงานพบวํา พนักงาน โฮมโปร สาขารังสิต สํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุ
ระหวําง 30-35 ปี ประสบการณ๑ในการทํางาน 5 ปี และเป็นพนักงานประจําภายในโฮมโปร 
สาขารังสิต  

จากการสัมภาษณ๑ พบวํา   
1) สาเหตุท่ีทําให๎กระเบื้องสูญเสียมาจากการขนสํงหรือเคลื่อนย๎ายสินค๎าหลาย ๆ 

รอบ ในการขนสํงสินค๎าและเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน  
2) การควบคุมงานในการจัดสํงกระเบ้ืองมีวิธีการคือ ตรวจเช็คสินค๎าให๎ตรงกับรายการ

สินค๎าที่ลูกค๎าสั่งซื้อไว๎ ตรวจสอบคิวจัดสํงและออเดอร๑การสํงให๎ครบถ๎วนตามวันในระบบ 
3) การเคลื่อนย๎ายสินค๎าจากท่ีเก็บสินค๎ามาถึงหน๎าขายมีวิธีการใช๎รถไฟฟูารวมถึงทํา

การแพ็กสินค๎าและใสํพาเลทตามความมากน๎อยของกระเบ้ือง 
4) พนักงานใช๎วิธีการจัดเก็บและการจัดสํงสํวนใหญํใช๎การตรวจสอบสินค๎าวําตรงกับ

สินค๎าที่เปิดบิลไว๎และจัดเตรียมสินค๎าที่แผนจัดสํงและแจ๎งทางแผนกจัดสํงตรวจสอบและให๎ทาง
แผนกจัดสํงเซ็นชื่อกํากับสินค๎า 
  5) วิธีการจัดเก็บและจัดสํงของกระเบื้องสาเหตุท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ สินค๎าไมํ
เพียงพอตํอการสั่งซื้อ เปิดรอบบิลผิดพลาดของทางระบบ เนื่องจาก การจัดสํง 
  6) การสูญเสียของกระเบื้องท่ีเกิดขึ้นจากพนักงานเกิดจาก ความประมาทในการ
ทํางาน พนักงานขาดความรู๎ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
ชื่อผู้จดัท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

ศรเทพ   นรจ๎อย 
อนันดา  พิมพ๑แพทย๑ 
อรุณรัตน๑ หลวงแก๎ว 

1. ชุดลําโพงเคลื่อนที ่ ชํางยนต๑(ปวช.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อทําให๎มีความงํายและคลํองตัวในการบริการใน
การศึกษา ชุดลําโพงเคลื่อนที่ มีความลําช๎าในการทํางานดังนั้น เพื่อความสะดวกสบายและงํายตํอ
การใช๎งานทั้งนี้เพื่อชิ้นงานให๎เป็นชิน้งานตน๎แบบในการพัฒนาชิ้นงานอื่นๆ  ได๎หลากหลายแบบ ใน
การดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา ชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต๑ คณะผู๎จัดทําจึง
เห็นความสําคัญในสํวนนี้ ทําอยํางไรถึงจะมีความงํายตํอการใช๎ชุดลําโพงเคลื่อนที่ ในการบริการ
นั้นจะทําให๎สะดวกตํอการใช๎งาน และทําการแก๎ปัญหาของลําโพงเคลื่อนที่ปัญหานั้นๆ เพื่อมิให๎
ปัญหานั้นกลับ มาแสดงใหมํอีกครั้ง ดังนั้นคณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงการชุดลําโพงเคลื่อนที่ 
เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและศึกษาวํากลไกนัน้ๆ มีลักษณะเป็นแบบใด ผลการดําเนินงาน
พบวําชุดลําโพงเคลื่อนที่ ที่เราได๎สร๎างสรรค๑ข้ึนนั้นสามารถใช๎งานได๎จริงตรงตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้ง
ไว๎ตอบสนองตํอการใช๎งานได๎เป็นอยํางดี และมีความปลอดภัยในการใช๎งาน 

ปกรณ๑  รัศมีมารีย๑ 
พีรศักดิ์ ปักกาวะลัง 

2. เครื่องถอดสปริงออก
จากโช๏ค 

ชํางยนต๑(ปวช.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเครื่องถอดสปริงออกจากโช๏คและพัฒนา
เก่ียวกับโช๏คเพื่อให๎มีประสิทธิภาพในด๎านระบบการทํางานของโช๏ค ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎
ทําการศึกษาที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลการทดสอบเป็นแบบเก็บข๎อมูลที่คณะผู๎จัดทําสร๎างขึ้นเอง
จากการค๎นคว๎า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสารตํางๆและนําเครื่องถอดสปริงออกจากโช๏คไปฝึก
ปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาตํอไปคณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงการเครื่องถอด
สปริงออกจากโช๏คแบบไฮโดรลิคเพื่อให๎เกิดประโยชน๑ในแผนกชํางยนต๑ เป็นสื่อการเรียนการสอน
ของแผนกชํางยนต๑อยํางเพียงพอในการเรียนการสอนเพื่อเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการ
ที่จะให๎รุํนน๎อง และรุํนตํอๆไปใด๎ศึกษาเลําเรียน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
บัญณธร บรรฑูรย๑                               
พีรทัศน๑  ภาพยัคฆ๑เรือง 
อนันต๑    ภูมิชชูิต 

3. ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องจักรยานยนต๑ 

ชํางยนต๑(ปวช.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาเก่ียวกับเครื่องจักรยานยนต๑ และพัฒนาเก่ียวกับยาน
ยนต๑เพื่อให๎มีประสิทธิภาพในด๎านระบบการทํางานของเครื่องจักรยานยนต๑วํามีหลักการทํางาน
อยํางไรเพื่อจะได๎นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาตํอไป 
ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลการทดสอบเป็นแบบเก็บ
ข๎อมูลที่คณะผู๎จัดทําสร๎างขึ้นเองจากการค๎นคว๎า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสารตํางๆและนําเครื่อง
จักรยานยนต๑ไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาตํอไป 
คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต๑แบบตั้งแทํนเพื่อให๎เกิด
ประโยชน๑ในแผนกชํางยนต๑ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานชุดถอดประกอบเครื่อง
จักรยานยนต๑อยํางเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนาชุดฝึก
ถอบประกอบเครื่องจักรยานยนต๑ และเพื่อเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให๎รุํนน๎อง 
และรุํนตํอๆไปใด๎ศึกษาเลําเรียนตํอไป 

จิตติ        สืบสิงห๑ 
เจษฎา     ถนอมงาม 
สุเมธ       วงษ๑คํา 
 

4. ชุดฝึกเคร่ืองยนต๑ดีเซล 
1 สูบ 

ชํางยนต๑(ปวช.) การจัดทําโครงการชุดฝึกเครื่องยนต๑ดีเซล 1 สูบ มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาชุดฝึกเครื่องยนต๑ดีเซล1
สูบ ภายในแผนกวิชาชีพยานยนต๑ให๎ดีขึ้น โดยใช๎ประโยชน๑จากชุดฝึกงานเครื่องยนต๑ดีเซล1สูบ ที่
ทางคณะผู๎จัดทําสร๎างขึ้นมา ไปใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องยนต๑ดีเซล ทําให๎
นักเรียนนักศึกษาได๎รู๎และเข๎าใจถึงปันหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต๑ดีเซล1สูบ นอกจากนี้นักเรียน
นักศึกษายังสามารถทําการวิเคราะห๑และเข๎าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต๑ดีเซล1สูบได๎อยําง
ถูกต๎องในการดําเนินงานนั้น คณะผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาความรู๎จากเอกสารและบทความที่
เกี่ยวข๎องกับเครื่องยนต๑รวมถึงหลักการทํางานของเครื่องยนต๑ดีเซล1สูบ โดยแบํงข๎อมูลในด๎าน
ตํางๆ ดังนี้  ศึกษาประวัติของเครื่องยนต๑ดีเซล1สูบ หลักการทํางานของเครื่องยนต๑ดีเซล1สูบ 
ระบบระบายความร๎อนของเคร่ืองยนต๑ วงจรไฟฟูา การทํางานของระบบน้ํามันเชื้อเพลิงและหัวฉีด
เครื่องยนต๑ดีเซลเพื่อนําทฤษฎีที่เก่ียวข๎องเข๎ามาใช๎ในการจัดทําชุดฝึกเคร่ืองยนต๑ดีเซล1 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
ยศกร เปี่ยมพราย 
วัชรากร สิงโตทอง 
อนวัช ลิ้มไพโรจน๑ 

5. ซํอมบํารุงรถจักรยานยนต๑ 
Honda Click 

 

ชํางยนต๑(ปวช.) โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑คือ เพ่ือซํอมแซมและปรับปรุงรถจักรยานยนต๑ 
Honda Click ไว๎ใช๎งานเพ่ือให๎อาจารย๑ใช๎ในการสัญจรไปในที่ตํางๆ ภายในวิลัยหรือนอก
สถานที่ได๎วิธีการซํอมแซมและปรับปรุงรถจักรยานยนต๑ Honda Click ได๎มีการปรับปรุง
ซํอมแซมในจุดตํางๆ ของรถจักรยานยนต๑ เพ่ือให๎สภาพรถจักรยานยนต๑ดูนําใช๎งานมากกวํา
เดิมโดยมีการบํารุงบูรณะใหมํ มีสํวนประกอบดังนี้ ทําสี เปลี่ยนผ๎าเบรก ถํายน้ํามันเครื่อง 
เปลี่ยนยาง สวิตซ๑กุญแจ ฯลฯ เป็นต๎น โครงการซํอมแซมและปรับปรุงรถจักรยานยนต๑ 
Honda Click หลังจากการบํารุงใหมํแล๎ว ได๎ทําการทดลองขับขี่เพ่ือตรวจสอบการทํางาน
และข๎อพกพรํองของรถจักรยานยนต๑ Honda Click ซึ่งผลที่ได๎จาการทดสอบคือ 
รถจักรยานยนต๑ Honda Click สามารถใช๎งานได๎จริง 

นัฐกิตต๑  กุดกรุง 
นนทวัฒน๑ เกษศรีรัตน๑ 
อัฐพงษ๑  กันนิกา 

6. ชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํ ชํางยนต๑(ปวช.) โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑คือ เพ่ือจัดทําชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํสําหรับชํวย
อาจารย๑ผู๎สอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมากโดยใช๎ชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัด
โซํสอนในรายวิชาเครื่องยนต๑เล็กได๎ วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํ ได๎
มีการเขียนแบบโครงสร๎างชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํ ทําการสร๎างตามแบบ เสร็จทําการยํอ
ขนานชิ้นสํวนชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํให๎ได๎ตามแบบ และจัดสร๎างชิ้นสํวนเพ่ือให๎เหมาะสม
กับชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซ๐จากการทดสอบเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํ 2 ครั้ง จากผลการ
ทดสอบครั้งที่ 1 พบวํา เครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํนั้นเกิดปัญหาทางด๎านการใช๎โดยไมํถนัดมือ
และจากผลทดสอบครั้งที่ 2 พบวําหากรู๎วิธีการใช๎งานนั้นก็จะทําให๎สามารถรู๎วิธีการตัดโซํ
อยํางถูกวิธี จากการทํางานของชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํ จะเห็นได๎วําในการทดลองหา
ประสิทธิภาพในชุดอุปกรณ๑เครื่องมือตัดโซํสามารถนํามาใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชา
เครื่องยนต๑เล็ก ไมํวําจะเป็นด๎านทฤษฎีและปฏิบัติพร๎อมเป็นการจําลองการตัดโซํเพ่ือให๎
ผู๎เรียนได๎ศึกษางานเครื่องยนต๑เล็กเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาอุปกรณ๑การตัดโซํได๎  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
ภานุพงษ๑ โครตคันทา 
ศรนริน ศรีพรม 
สุธากร ตาสุสี 

7. ชุดสาธิตเทอร๑โบว๑ชาร๑จ
เจอร๑ 

ชํางยนต๑(ปวช.) ในการใช๎งานระบบอัดอากาศในปัจจุบันมีความสําคัญอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎เทอร๑โบว๑เพราะจะ
ทําให๎เครื่องยนต๑มีความสามารถในการทํางานมากยิ่งขึ้น โดยที่เทอร๑โบว๑มีหน๎าที่ดูดและอัด
อากาศให๎มีแรงดันที่มากขึ้น โดยอาศัยหลักการทํางานแบบกลไก ซึ่ งขั้นตอนคํอนข๎าง
ซับซ๎อนคณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงงานชุดสาธิตเทอร๑โบว๑ชาร๑จเจอร๑ ใหเกิดประโยชน๑ใน
แผนกชํางยนต๑ เป็นสื่อการเรียนการสอนและเพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของวิชาโครงงานที่จะให๎รุํน
น๎อง และรุํนตํอๆ ไปได๎ศึกษาเลําเรียนตํอไปผลการดําเนินงานพบวํา คระผู๎จัดทําโครงการมี
แนวคิดสร๎างชุดสาธิตเทอร๑โบว๑ชาร๑จเจอร๑รถยนต๑ เพ่ืองํายตํอการเขียนเนื้อหาทฤษฎีเราจึง
จะต๎องลงมือปฏิบัติงานและได๎สัมผัสได๎รู๎ทักษะเกี่ยวกับงาน ชุดสาธิตเทอร๑โบว๑ชาร๑จเจอร๑ 
และได๎ความรู๎ความเข๎าใจวิธีการแก๎ปัญหาตํางๆ ที่ตามมาและนําไปใช๎สถานที่ทํางานได๎จริง 

ชัฏชล หีบไทยสงค๑ 
ธราพงษ๑  มะลิทอง 
วีระชัย มุกมัน 

8. เครื่องมือทดสอบหัวฉีด
ดีเซล 

ชํางยนต๑(ปวช.) โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑คือ เพื่อจัดทําเครื่องมือทดสอบหัวฉีดดีเซลสําหรับใช๎
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบหัวฉีดดีเซล ซึ่งอนาคตรถยนต๑ที่ใช๎น้ํามันดีเซลเริ่มมีมากขึ้ น
คณะจัดทําจึงมีความคิดในการสร๎างเครื่องมือทดสอบหัวฉีดดีเซลขึ้นมาวิธีการดําเนินการ
จัดสร๎างเครื่องมือทดสอบหัวฉีดดีเซล ได๎มีการเขียนแบบโครงสร๎างเครื่องมือทดสอบหัวฉีด
ดีเซล และ ได๎มีการสร๎างฐานของเครื่องมือทดสอบหัวฉีดดีเซลเพ่ือเป็นให๎สะดวกตํอการ
เคลื่อนย๎าย และสะดวกในการทดสอบหัวฉีดดีเซลจากการทดสอบเครื่องมือทดสอบหัวฉีด
ดีเซลโดยการทดสอบจํานวน 3 ครั้ง ผลปรากฏวํา (1.1) การทดสอบแรงดันใช๎งานปกติคิด
เป็นร๎อยละ 66.6% ใช๎งานไมํปกติคิดเป็น 33.3% (1.2) การกระจายของน้ํามันใช๎งานได๎
ปกติ 66.6% ใช๎งานไมํปกติ 33.3% (1.3) ประสิทธิภาพในการใช๎งานใช๎งานได๎คิดเป็นร๎อย
ละ 66.6% ใช๎งานไมํได๎ 33.3% จากคําสรุปผลการทดลองดังกลําวสรุปได๎วําเครื่องมือ
ทดสอบหัวฉีดดีเซลสามารถใช๎เป็นเครื่องทดสอบหัวฉีดได๎จริง 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
กิตติธร   พลดงนอก 
อลงกต   มินสาคร 
อลงกรณ๑ มินสาคร 

9. ปั๊มลมขนาดเล็กของ
วัสดุเหลือใช๎ 

 

ชํางยนต๑(ปวช.) โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑คือ เพ่ือซํอมแซมและปรับปรุงรถจักรยานยนต๑ Honda Click 
ไว๎ใช๎งานเพื่อให๎อาจารย๑ใช๎ในการสัญจรไปในท่ีตํางๆ ภายในวิลัยหรือนอกสถานที่ได๎ 
วิธีการซํอมแซมและปรับปรุงรถจักรยานยนต๑ Honda Click ได๎มีการปรับปรุงซํอมแซมใน
จุดตํางๆ ของรถจักรยานยนต๑ เพ่ือให๎สภาพรถจักรยานยนต๑ดูนําใช๎งานมากกวําเดิมโดยมี
การบํารุงบูรณะใหมํ มีสํวนประกอบดังนี้ ทําสี เปลี่ยนผ๎าเบรก ถํายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนยาง 
สวิตซ๑กุญแจ ฯลฯ เป็นต๎น  
โครงการซํอมแซมและปรับปรุงรถจักรยานยนต๑ Honda Click หลังจากการบํารุงใหมํแล๎ว 
ได๎ทําการทดลองขับขี่เพ่ือตรวจสอบการทํางานและข๎อพกพรํองของรถจักรยานยนต๑ Honda 
Click ซึ่งผลท่ีได๎จาการทดสอบคือ รถจักรยานยนต๑ Honda Click สามารถใช๎งานได๎จริง 

ณัฐพงษ๑  ไหมทอง 
วัชระ  ฟุูงขจร 
ศุภชัย  ดิษโพธิ์ 

เครื่องมือพิเศษถอด
ลูกหมากแร็ค 

ชํางยนต๑(ปวช.) โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑คือ เพ่ือจัดทําชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํสําหรับชํวย
อาจารย๑ผู๎สอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมากโดยใช๎ชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัด
โซํสอนในรายวิชาเครื่องยนต๑เล็กได๎ วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํ ได๎
มีการเขียนแบบโครงสร๎างชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํ ทําการสร๎างตามแบบ เสร็จทําการยํอ
ขนานชิ้นสํวนชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํให๎ได๎ตามแบบ และจัดสร๎างชิ้นสํวนเพ่ือให๎เหมาะสม
กับชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซ๐จากการทดสอบเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํ 2 ครั้ง จากผลการ
ทดสอบครั้งที่ 1 พบวํา เครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํนั้นเกิดปัญหาทางด๎านการใช๎โดยไมํถนัดมือ
และจากผลทดสอบครั้งที่ 2 พบวําหากรู๎วิธีการใช๎งานนั้นก็จะทําให๎สามารถรู๎วิธีการตัดโซํ
อยํางถูกวิธี จากการทํางานของชุดเครื่องมืออุปกรณ๑ตัดโซํ จะเห็นได๎วําในการทดลองหา
ประสิทธิภาพในชุดอุปกรณ๑เครื่องมือตัดโซํสามารถนํามาใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชา
เครื่องยนต๑เล็ก ไมํวําจะเป็นด๎านทฤษฎีและปฏิบัติพร๎อมเป็นการจําลองการตัดโซํเพ่ือให๎
ผู๎เรียนได๎ศึกษางานเครื่องยนต๑เล็กเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาอุปกรณ๑การตัดโซํได๎  



 
ชื่อผู้จัดท า ชือ่โครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

คุณากร  โปรสินธ๑ 
ธนวิชญ๑  ขาวเผือก 
ธนวัฒน๑  ขาวเผือก 

 ชุดลําโพงเคลื่อนที่ ชํางยนต๑(ปวช.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือทําให๎มีความงํายและคลํองตัวในการบริการใน
การศึกษา ชุดลําโพงเคลื่อนที่ มีความลําช๎าในการทํางานดังนั้น เพ่ือความสะดวกสบายและ
งํายตํอการใช๎งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานให๎เป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆ ได๎
หลากหลายแบบ ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา ชุดฝึกถอดประกอบเครื่อง
จักรยานยนต๑ คณะผู๎จัดทําจึงเห็นความสําคัญในสํวนนี้ ทําอยํางไรถึงจะมีความงํายตํอการใช๎
ชุดลําโพงเคลื่อนที่ ในการบริการนั้นจะทําให๎สะดวกตํอการใช๎งาน และทําการแก๎ปัญหาของ
ลําโพงเคลื่อนที่ปัญหานั้นๆ เพ่ือมิให๎ปัญหานั้นกลับ มาแสดงใหมํอีกครั้ง ดังนั้นคณะผู๎จัดทํา
จึงได๎คิดจัดทําโครงการชุดลําโพงเคลื่อนที่ เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายและศึกษาวํา
กลไกนั้นๆ มีลักษณะเป็นแบบใด ผลการดําเนินงานพบวําชุดลําโพงเคลื่อนที่ ที่เราได๎
สร๎างสรรค๑ขึ้นนั้นสามารถใช๎งานได๎จริงตรงตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ตอบสนองตํอการใช๎งาน
ได๎เป็นอยํางดี และมีความปลอดภัยในการใช๎งาน 

นายนิติกร  วงศ๑สายวารี 
นายรัชชานนท๑  ทองคล๎าย 
นายศราวุฒิ  เอี่ยมยิ่ง 

ชุดฝึกปฏิบัติระบบเบรก
รถยนต๑ 

ชํางยนต๑(ปวช.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับเครื่องถอดสปริงออกจากโช๏คและ
พัฒนาเกี่ยวกับโช๏คเพ่ือให๎มีประสิทธิภาพในด๎านระบบการทํางานของโช๏ค ในการดําเนินงาน
นั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลการทดสอบเป็นแบบเก็บข๎อมูลที่คณะ
ผู๎จัดทําสร๎างขึ้นเองจากการค๎นคว๎า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสารตํางๆและนําเครื่องถอด
สปริงออกจากโช๏คไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาตํอไปคณะผู๎จัดทําจึงได๎
คิดจัดทําโครงการเครื่องถอดสปริงออกจากโช๏คแบบไฮโดรลิคเพ่ือให๎เกิดประโยชน๑ในแผนก
ชํางยนต๑ เป็นสื่อการเรียนการสอนของแผนกชํางยนต๑อยํางเพียงพอในการเรียนการสอนเพ่ือ
เป็นสํวนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให๎รุํนน๎อง และรุํนตํอๆไปใด๎ศึกษาเลําเรียน 



 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นายปกรณ๑ ไยมะณี 
นายสตัมภ๑ ทาริยะ 
นายสิทธิศักดิ์ นุชใหม ํ

ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องจักรยานยนต๑ 

ชํางยนต๑(ปวช.) โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑คือ เพ่ือจัดทําชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต๑สําหรับ
ชํวยอาจารย๑ผู๎สอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมาก โดยใช๎ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องจักรยานยนต๑สอนในรายวิชางานจักรยานยนต๑ได๎  
วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต๑ ได๎มีการเขียนแบบ
โครงสร๎างชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต๑ ทําการสร๎างตามแบบ เสร็จทําการยํอ
ขนานชิ้นสํวนชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนต๑ให๎ได๎ตามแบบ และจัดสร๎างชิ้นสํวนชิ้นเพ่ือเพ่ือให๎
เหมาะสมกับชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนต๑ แล๎วนําชิ้นสํวนของระบบระบบไฟหรี่กับอุปกรณ๑
ควบคุมมาติดตั้งเข๎ากับโครงสร๎างชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนต๑เพ่ือให๎สามารถควบคุมระบบ
ตํางๆของชุดระบบไฟหรี่ได๎ 

นายเกียร๑ติศักดิ์  มงคลชาติ 
นายศุภกร        เจริญจันทร๑ 
นายอธิบดี        แมํประสพ 

ชุดสาธิตและโกคาร๑ท ชํางยนต๑(ปวช.) การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานระบบเบรกรถยนต๑ และเพ่ือพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต๑เพ่ือให๎มีประสิทธิภาพในการทําชุดสาธิตรถโกคาร๑ทวํามีหลักการทํางาน
อยํางไรเพื่อจะได๎นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาตํอไป 
ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลการทดสอบเป็นแบบ
เก็บข๎อมูลที่ทางคณะผู๎จัดทําสร๎างขึ้นเองด๎านจากการค๎นคว๎า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสาร
ตํางๆ จึงได๎ทําชุดสาธิตรถโกคาร๑ทขึ้นมาเพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียน 
และนักศึกษาตํอไป 
 
 
 



 
ชื่อผู้จัดท า ชือ่โครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นายคงกะพันธ๑ แจํมประเสริฐ 
นายณัฐดนัย บัวแก๎ว 
นายปิยะวัฒน๑ โพธิ์ทองนาค 

ปูายเตือนพลังงาน
แสงอาทิตย๑ 

ชํางยนต๑(ปวช.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือการศึกษาเกี่ยวกับงานพลังงานแสงอาทิตย๑ให๎มี
ประสิทธิภาพในด๎านระบบการทํางานของแผงโซลําเซลล๑วํามีหลักการทํางานอยํางไรเพ่ือจะ
ได๎นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาตํอไปผลการดําเนินงานพบวําปูายเตือนพลังงาน
แสงอาทิตย๑ใช๎ได๎จริงโดยรับพลังงานจากแสงดวงอาทิตย๑ตอนกลางวันและได๎ทําการทดลอง
ปูายเตือนพลังงานแสงอาทิตย๑เปิดทิ้งไว๎ตอนกลางคืนเป็นเวลา 2 คืน โดยใช๎ไฟ 

นายภาคย๑ จั่นอาจ 
นายสหรัฐ สุธาวา 
นายอิศรายุทธ แสนโคตร 

ชุดฝึกปฏิบัติเช็ครั่วระบบ
ปรับอากาศรถยนต๑ 

ชํางยนต๑(ปวช.) การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค๑เพ่ือการศึกษาเกี่ยวกับงานระบบปรับอากาศรถยนต๑ และ
พัฒนาเกี่ยวกับชุดฝึกปฏิบัติเช็ครั่วระบบปรับอากาศรถยนต๑เพ่ือให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือจะได๎
นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาตํอไปในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาที่ใช๎ในการ
รวบรวมข๎อมูลการทดสอบเป็นแบบเก็บข๎อมูลที่ทางคณะผู๎จัดทําสร๎างขึ้นเองด๎านจากค๎นคว๎า 
ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสารตําง ๆ และนําชุดฝึกปฏิบัติเช็ครั่วระบบปรับอากาศรถยนต๑
นํามาทําการศึกษาของนัดเรียน นักศึกษาตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายณัฎฐพล นาคครุฑ 
นายธนายุทธ ศรีโสภา 
นายพีรภัทร๑ วรสิทธิ์ขจร 

ต๎ูเปุากรองอากาศรถยนต๑ ชํางยนต๑(ปวช.) การทําความสะอาดกรองรถยนต๑ในปัจจุบันจะใช๎ลมเปุาและปลํอยลมที่เปุานั้นออกสูํ
บรรยากาศทั่วไป  ทําให๎ฝุุนละอองและสิ่งสกปรกที่ติดกับกรองอากาศลอยฟูุงไปในอากาศ  
เกิดมลพิษในอากาศและสํงผลให๎ชํางที่เปุากรองอากาศเป็นโรคปอดได๎ คณะผู๎จัดทําจึงได๎
คิดค๎นสิ่งประดิษฐ๑ “เครื่องเปุากรองอากาศรถยนต๑” ขึ้นมาเพ่ือแก๎ปัญหาดังกลําวโดยเครื่อง
ดังกลําวสามารถทํางานได๎โดยอัตโนมัติไมํต๎องมีผู๎เปุากรอง  สามารถตั้งเวลาในการทํางานได๎  
และมีการเก็บกักฝุุนละอองไมํให๎ลอยฟูุงออกไปในอากาศ 

นายชยุต      ธีรฉัตรตระกูล 
นายสหัสวรรษ   ดอกกะฐิน 
นางสาวอรนุช   คําล๎าน 

ชุดเครื่องมือชุดต๏าป
เกลียวและชุดบล็อคเล็ก 

ชํางยนต๑(ปวช.) โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑คือ เพ่ือออกแบบและพัฒนาเครื่องต๏าปเกลียว รวมทั้งทําการ
ทดสอบเครื่องต๏าปเกลียว ที่สร๎างขึ้นซึ่งมีแนวทางในการศึกษาประกอบไปด๎วยการออกแบบ
พัฒนาที่สร๎างขึ้น การออกแบบมีสํวนประกอบที่สําคัญคือ ชุดดอกต๏าป และชุดปูอน 
ทดสอบโดยหมุนซ๎าย-ขวาของ ปรับความเร็วรอบที่ความเร็วรอบที่เหมาะสม เกลียว สรุปได๎
วํา การออกแบบอยูํในเกณฑ๑ ดี วัสดุที่เลือกใช๎อยูํในเกณฑ๑ ดี ความแข็งแรงอยูํในเกณฑ๑ ดี 
ความเหมาะสมในราคาอยูํในเกณฑ๑ ดี บํารุง รักษางํายอยูํในเกณฑ๑ ดี ความปลอดภัยในการ
ทางานอยูํในเกณฑ๑ ดีมาก ความสะดวกในการใช๎งานอยูํในเกณฑ๑ ดี เวลาในการทํางานอยูํใน
เกณฑ๑ ดี ความแมํนยําอยูํในเกณฑ๑ ดีมาก สรุป จากผลการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ หมายถึง มี
คําเฉลี่ยอยูํในระดับ ดี 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
แผนกวิชาไฟฟ้า 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชือ่ผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายณัฐพจน๑  แย๎มกสิกร  
นายวิศรุต  บัวราช 

ชุดเครื่องมือชํางยนต๑
อเนกประสงค๑แบบพกพา 

เทคนิคยานยนต๑ โครงการเลํมนี้มีวัตถุประสงค๑คือ เพ่ือมีเครื่องมือไว๎ใช๎สําหรับความสะดวกสบายพกพางําย
กะทัดรัดสามารถใช๎ยามฉุกเฉินได๎ตลอดเวลาและสามารถใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนได๎อีก
ด๎วยวิธีการดําเนินชุดเครื่องมือชํางยนต๑อเนกประสงค๑แบบพกพา ชุดเครื่องมือนี้มีความ
ทันสมัยมากขึ้นตํอการใช๎งานเป็นชุดเครื่องมือที่มีความกระทัดรัดตํอการพกพาและยังมี
วิธีการเก็บรักษาได๎งํายมากขึ้นไมํเป็นปัญหาในการหายอีกตํอไปแล๎วชุดเครื่องมือชํางยนต๑
เอนกประสงค๑แบบพกพานี้ผลิตจากวัสดุที่มีความทนทานและแข็งแรง ยังมีน้ําหนักเบาใช๎
งานงํายเครื่องมือภายในชุดนั้นยังตอบสนองความต๎องการผู๎ใช๎ได๎เป็นอยํางดี มีอุปกรณ๑ให๎
เลือกใช๎ได๎อยํางมากมายหลากหลายชนิดไมํวําจะอยูํที่ไหนก็สามารถพกชุดเครื่องชํางยนต๑
อเนกประสงค๑นี้ไปได๎ทุกที่ไมํต๎องเป็นปัญหาให๎ยุํงยากตํอการพกพาอีกตํอไป ชุดเครื่องมือ
ชํางยนต๑อเนกประสงค๑แบบพกพามีอุปกรณ๑ให๎เลือกใช๎หลายรูปแบบ                   ชุด
เครื่องมือนี้ยังสามารถถอดได๎หมดเนื่องจากเป็นแบบพกพา ชุดเครื่องมือนี้มีทักษะและ
คําศัพท๑ในการใช๎งานโดยเฉพาะหากไมํมีทักษะก็จะทําให๎มีปัญหาในการทํางานได๎เครื่องมือ
ชุดนี้ได๎ทําขึ้นมาเพ่ือให๎เกิดความทันสมัยตํอการใช๎งานมากขึ้นผลการทดสอบชุดเครื่องมือ
ชํางยนต๑อเนกประสงค๑แบบพกพาทําให๎ทราบวําโครงการชุดเครื่องมือชํางยนต๑อเนกประสงค๑
แบบพกพานี้ไมํมีข๎อบกพรํองสามารถใช๎งานได๎ตรงตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ ซึ่งตั้งแตํขั้นตอน
ของการทดสอบชุดเครื่องมือชํางยนต๑อเนกประสงค๑แบบพกพาและสาเหตุตํางๆ 



 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นายวรากรณ๑  กลัดกลีบ 
นายวริทธิ     ตรีราภี 

เครื่องดูดและกักเก็บฝุุน
กรองอากาศรถยนต๑ 

เทคนิคยานยนต๑ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสร๎างเครื่องดูดและกักเก็บฝุุนกรองอากาศรถยนต๑  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และชํวยลดฝุุนในพ้ืนที่
ปฏิบัติงานในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาระบบการดูดอากาศ ระบบการอัด
อากาศและไส๎กรองอากาศ เพ่ือนํามาคิดค๎นสร๎างเครื่องดูดและกักเก็บฝุุนกรองอากาศรถยนต๑ 
เพ่ือนําไปใช๎ในงานบริการไส๎กรองอากาศและเพ่ือสร๎างเครื่องดูดฝุุนกรองอากาศรถยนต๑ที่มี
สามารถใช๎งานได๎ตามวัตถุประสงค๑ ผลการดําเนินงานพบวําจากการสร๎างเครื่องดูดฝุุนกรอง
อากาศรถยนต๑นั้น เครื่องดูดฝุุนกรองอากาศรถยนต๑สามารถใช๎งานได๎จริงไมํสํงผลกระทบตํอ
กรองอากาศและยังทําให๎การทําความสะอาดไส๎กรองอากาศนั้นมีความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น 

นายนิสันต๑ บัวประดิษฐ๑ 
นายบวรศักดิ์ สงวนอิ่ม 

ชุดสาธิตระบบปรับ
อากาศรถยนต๑ 
 

เทคนิคยานยนต๑ การบํารุงรักษามีสํวนสําคัญเป็นอยํางมาก ในการชํวยยืดอายุการใช๎งานของรถยนต๑ 
โดยเฉพาะชิ้นสํวนที่มีการทํางานเป็นสํวนหลัก การใช๎ระบบปรับอากาศรถยนต๑ก็เป็นสํวน
สําคัญสําหรับรถยนต๑ ที่จะชํวยไมํให๎รถยนต๑นั้นมีอุณหภูมิร๎อนจนเกินไป การบํารุงรักษา
ซํอมแซมระบบปรับอากาศรถยนต๑ต๎องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยําง แตํ ในการทดลอง
ระบบปรับอากาศรถยนต๑นั้นบางครั้ง เป็นสาเหตุที่ทําให๎เกิดอุบัติเหตุในการทดลองระบบ
ปรับอากาศรถยนต๑ ดังนั้นจึงคิดค๎นออกแบบชุดฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศรถยนต๑รถยนต๑ 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและประสิทธิภาพ ในการทดลองระบบปรับอากาศรถยนต๑ได๎อยําง
รวดเร็วปลอดภัย  
 
 



ชื่อผู๎จัดทํา ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดยํอ 

นายพัชรพล      ผํองโสภณ 
นายวัชรพล       เรียงวงษ๑ 

ชุดสื่อการเรียนการสอน
ภาพและเสียง 

เทคนิคยานยนต๑ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสร๎างชุดสื่อการเรียนการสอนภาพและเสียงและ
สามารถทําให๎ผู๎เรียนได๎รับข๎อมูลที่อาจารย๑ผู๎สอนถํายทอดได๎อยํางถูกต๎องและสามารถ
นําไปใช๎ในงานกิจกรรมอ่ืนๆที่ทางแผนกวิชาชํางยนต๑จัดขึ้นได๎อีกด๎วยในการดําเนินงานนั้น
คณะผู๎จัดทําได๎ทําการสํารวจ ในการเรียนการสอนในวิชาตํางๆในแผนกวิชาชํางยนต๑ยัง
พบวําการสื่อสารระหวํางอาจารย๑ผู๎สอนกับนักเรียนยังไมํชัดเจน เนื่องจากอาจารย๑ต๎อง
สื่อสารกับนักเรียนที่มีจํานวนมากจึงเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดคณะผู๎จัดทําจึงได๎เห็น
ความสําคัญในสํวนนี้ดังนั้นผู๎จัดทําจึงได๎สร๎างชุดสื่อการเรียนการสอนภาพและเสียงนี้ขึ้น
เพ่ือให๎เกิดการสื่อสารระหวํางอาจารย๑กับนักเรียนได๎อยํางถูกต๎องผลการดําเนินงานจัดทํา
โครงการพบวํา ชุดสื่อการเรียนการสอนภาพและเสียงสามารถใช๎งานได๎จริงตรงตาม
วัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ และมีความปลอดภัยในการใช๎งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อผู๎จัดทํา ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดยํอ 
นายณัฐกานต๑  หวังเลิศพาณิชย๑ 
นายอภิชาติ   บุญมา
เลิศ 

สกู๏ตเตอร๑ไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย๑ 

เทคนิคยานยนต๑ โครงการเลํมนี้มีวัตถุประสงค๑คือ เพ่ือให๎มีความสบายในการชาร๑จแบตเตอรี่สกู๏ต
เตอร๑ไฟฟูาด๎วยแผงโซลําเซลล๑ทําให๎ประหยัดไฟฟูาแล๎วใช๎พลังงานจากแสงอาทิตย๑ให๎เกิด
ประโยชน๑แล๎วยังสามารถนํามาใช๎เป็นสื่อการสอนได๎อีกด๎วยวิธีการดําเนินโครงการสกู๏ตเตอร๑
ไฟฟูาใช๎แผงโซลําเซลล๑ชาร๑จแทนไฟบ๎าน สกู๏ตเตอร๑ไฟฟูานี้มีความสะดวกสบายในการชาร๑จ
แบตเตอรี่นอกสถานที่และยังเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟูาและประหยัดเวลาในการชาร๑จ
แบตเตอรี่อีกด๎วยเพราะสามารถขี่ไปชาร๑จไปได๎ด๎วย และมีความสะดวกสบายในการพกพา
เพราะสกู๏ตเตอร๑ใช๎พลังงานแสงอาทิตย๑พับเก็บได๎จึงทําให๎มีความสะดวกสบายในการพกพา
ไปใช๎ในที่ตํางๆและยังไมํต๎องกลัวแบตเตอรี่หมดแล๎วขับขี่ไมํได๎ เพราะมีแผงโซลําเซลล๑ที่
ติดตั้งรับแสงอาทิตย๑มาเป็นพลังงานชาร๑จแบตเตอรี่อยูํตลอดเวลากลางวันจึงทําให๎เกิดความ
สะดวกสบายในการพกพาในการใช๎งาน 

นายพินิจ  พิลาพันธ๑ ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องจักรยานยนต๑ 

เทคนิคยานยนต๑ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือแก๎ไขปัญหา ผู๎จัดทําได๎เห็นจุดบกพรํองในการ
จัดเตรียมอุปกรณ๑ในการเรียนการสอนฝึกทดลองควบคุมมอเตอร๑ 3 เฟส คืออุปกรณ๑ใช๎พ้ืนที่
เยอะมาก อุปกรณ๑เรียงไมํเป็นระเบียบไมํเป็นแถว และไมํรู๎วําอุปกรณ๑ตัวไหนอยูํในตู๎
คอนโทรลและโชว๑อยูํหน๎าตู๎คอนโทรล และในสํวนการจัดเตรียมอุปกรณ๑ในการเรียนการ
สอนใช๎เวลานานพอสมควร ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาหาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง
กับตัวโครงการหลังจากนั้นจึงเริ่มหาวัสดุอุปกรณ๑ตํางมาเพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากนํา
อุปกรณ๑ที่ได๎มามาหาขนาดแตํละตัวแล๎วจึงออกแบบตู๎ชุดฝึกให๎ได๎ตามขนาดที่เราต๎องกา
ตํอจากนั้นทําโครงตู๎แล๎วนําไม๎มาประกอบเข๎ากับโครงตู๎แล๎วจึงวาดแบบของอุปกรณ๑ตํางๆที่ 
 
 



ชื่อผู๎จัดทํา ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดยํอ 
นายตะวัน        จะวิเสน 
นายหรรธิตะ     พึ่งเกิด 

ชุดขยายเสียงเพื่อการ
เรียนการสอน 
 

เทคนิคยานยนต๑ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสร๎างชุดขยายเสียงเพ่ือการเรียนการสอน
และสามารถทําให๎ผู๎เรียนได๎รับข๎อมูลที่อาจารย๑ผู๎สอนถํายทอดได๎อยํางถูกต๎องและสามารถ
นําไปใช๎ในงานกิจกรรมอืน่ๆที่ทางแผนกวิชาชํางยนต๑จัดขึ้นได๎อีกด๎วย 
ในการดําเนินงานนั้นคณะผู๎จัดทําได๎ทําการสํารวจ ในการเรียนการสอนในวิชาตํางๆในแผนก
วิชาชํางยนต๑ยังพบวําการสื่อสารระหวํางอาจารย๑ผู๎สอนกับนักเรียนยังไมํชัดเจน เนื่องจาก
อาจารย๑ต๎องสื่อสารกับนักเรียนที่มีจํานวนมากจึงเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดคณะผู๎จัดทําจึงได๎
เห็นความสําคัญในสํวนนี้ดังนั้นผู๎จัดทําจึงได๎สร๎างชุดขยายเสียงเพ่ือการเรียนการสอนนี้ขึ้น
เพ่ือให๎เกิดการสื่อสารระหวํางอาจารย๑กับนักเรียนได๎อยํางถูกต๎อง 

ผลการดําเนินงานจัดทําโครงการพบวํา ชุดขยายเสียงเพ่ือการเรียนการสอน
สามารถใช๎งานได๎จริงตรงตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ และมีความปลอดภัยในการใช๎งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายพรประชา  ภูํทอง 
นายพศวีร๑       รอดสินธุ๑ 

ตู๎เติมลมหยอดเหรียญ เทคนิคยานยนต๑ ในปัจจุบันระบบการคมนาคมมีความสําคัญตํอเศรษฐกิจและการดําเ นิน
ชีวิตประจําวันใน การติดตํอ สื่อสาร พบปะกันเป็นประจํา ไมํวําจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียน 
หรือเรื่องสํวนตัวเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นจะต๎องมีใช๎ยานพาหนะสําหรับใช๎ในการเดินทางก็คิด
วําการทําตู๎เติมลมหยอดเหรียญเพ่ือให๎เกิดความสะดวกในการ ใช๎งานกับผู๎ที่ใช๎ยานพาหนะ
ตํางๆและเพ่ือชํวยให๎ผู๎ใช๎รถเกิดความปลอดภัยในการเดินทางไปในที่ตํางๆ 

ในการจัดทําโครงการ ตู๎เติมลมหยอดเหรียญประกอบด๎วย คอมเพรสเซอร๑ ตัว
หยอดเหรียญ เซนเซอร๑ และโครงสร๎างคณะผู๎จัดทําจึงได๎ทําการคิดประดิษฐ๑ตู๎เติมลมหยอด
เหรียญขึ้นมา เพ่ือชํวยเพ่ิมความสะดวกสบายและประหยัดกวําตู๎อ่ืนที่จะหยอดเงินมากกวํา
ตู๎ของเราระยะเวลาในการเติมลมที่ใกล๎เคียงกัน 

จากการที่ได๎ทําการศึกษาและค๎นคว๎าทฤษฎีตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับตู๎เติมลมหยอด
เหรียญ และได๎มาทําการทดลองหาข๎อบกพรํองตํางๆตลอดจนหาความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึนในรูปแบบตํางๆเพ่ือให๎ได๎คําที่ถูกต๎องและมีความแมํนยําสูงสุดขณะเติมลม โดยตู๎เติม
ลมหยอดเหรียญที่รวบรวมและแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ ให๎มีประสิทธิภาพที่ตรงตาม
วัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ สามารถเติมลมด๎วยแรงดันมากสุดเทํากับ 80 (Psi) มีเกจแสดงแรงดัน
ขณะเติมที่เที่ยงตรงได๎มาตรฐานและสามารถใช๎งานได๎จริงและสามารถรับ เหรียญได๎ทุก
เหรียญไมํวําจะเป็นเหรียญ 1 บาท 2 บาท 5 บาท และ 10 บาท เวลาที่หยอดเงินเพ่ือที่จะ
เติมลม 2 บาท จะจํายลม 40 วินาที  เป็นต๎น  

 
 

 



ชื่อผู๎จัดทํา ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดยํอ 
นายเดโช      คะเชนทร 
นายณรงค๑กร  กะลาทอง 

ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต๑แก๏สโซลีนแบบ
ตั้งแทํน  

เทคนิคยานยนต๑ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสร๎างชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต๑แก๏ส
โซลีนแบบตั้งแทํนและสามารถทําให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติกับเครื่องยนต๑จริงได๎อยํางถูกต๎อง
และสามารถทําให๎ผู๎เรียนในวิชางานเครื่องยนต๑แก๏สโซลีนมีความชํานาญในการถอดประกอบ
เครื่องยนต๑ได๎อยํางคลํองแคลํวมากยิ่งขึ้นในการดําเนินงานนั้นคณะผู๎จัดทําได๎ทําการสํารวจ
พบวําในการเรียนการสอนในวิชางานเครื่องยนต๑แก๏สโซลีนในแผนกชํางยนต๑ยังพบวําการ
ปฏิบัติของผู๎เรียนในงานเครื่องยนต๑แก๏สโซลีนยังขาดความชํานาญในการถอดประกอบ
เครื่องยนต๑แก๏สโซลีน เนื่องจากชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต๑แก๏สโซลีนมีไมํเพียงพอตํอ
จํานวนผู๎เรียนเพ่ือใช๎ฝึกการฝึกปฏิบัติให๎กับผู๎เรียน จึงทําให๎ผู๎เรียนได๎รับข๎อมูลทางทฤษฎี
เทํานั้น  

 
นายณัฐกานต๑  หวังเลิศพาณิชย๑ 
นายอภิชาติ  บุญมาเลิศ 

สกู๏ตเตอร๑ไฟฟูา
พลังงาน
แสงอาทิตย๑ 
 

เทคนิคยานยนต๑ โครงการเลํมนี้มีวัตถุประสงค๑คือ เพ่ือให๎มีความสบายในการชาร๑จแบตเตอรี่สกู๏ต
เตอร๑ไฟฟูาด๎วยแผงโซลําเซลล๑ทําให๎ประหยัดไฟฟูาแล๎วใช๎พลังงานจากแสงอาทิตย๑ให๎เกิด
ประโยชน๑แล๎วยังสามารถนํามาใช๎เป็นสื่อการสอนได๎อีกด๎วยวิธีการดําเนินโครงการสกู๏ตเตอร๑
ไฟฟูาใช๎แผงโซลําเซลล๑ชาร๑จแทนไฟบ๎าน สกู๏ตเตอร๑ไฟฟูานี้มีความสะดวกสบายในการชาร๑จ
แบตเตอรี่นอกสถานที่และยังเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟูาและประหยัดเวลาในการชาร๑จ
แบตเตอรี่อีกด๎วยเพราะสามารถขี่ไปชาร๑จไปได๎ด๎วย และมีความสะดวกสบายในการพกพา
เพราะสกู๏ตเตอร๑ใช๎พลังงานแสงอาทิตย๑พับเก็บได๎จึงทําให๎มีความสะดวกสบายในการพกพา
ไปใช๎ในที่ตํางๆและยังไมํต๎องกลัวแบตเตอรี่หมดแล๎วขับขี่ไมํได๎ เพราะมีแผงโซลําเซลล๑ที่
ติดตั้งรับแสงอาทิตย๑มาเป็นพลังงานชาร๑จแบตเตอรี่อยูํตลอดเวลากลางวันจึงทําให๎เกิดความ
สะดวกสบายในการ 



ชื่อผู๎จัดทํา ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดยํอ 
นายนิสันต๑ บัวประดิษฐ๑ลนาย
นายบวรศักดิ์ สงวนอิ่ม 
 

ชุดสาธิตระบบปรับอากาศ
รถยนต๑ 

เทคนิคยานยนต๑        การบํารุงรักษามีสํวนสําคัญเป็นอยํางมาก ในการชํวยยืดอายุการใช๎งานของรถยนต๑ 
โดยเฉพาะชิ้นสํวนที่มีการทํางานเป็นสํวนหลัก การใช๎ระบบปรับอากาศรถยนต๑ก็เป็นสํวน
สําคัญสําหรับรถยนต๑ ที่จะชํวยไมํให๎รถยนต๑นั้นมีอุณหภูมิร๎อนจนเกินไป 
       การบํารุงรักษาซํอมแซมระบบปรับอากาศรถยนต๑ต๎องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยําง 
แตํในการทดลองระบบปรับอากาศรถยนต๑นั้นบางครั้ง เป็นสาเหตุที่ทําให๎เกิดอุบัติเหตุในการ
ทดลองระบบปรับอากาศรถยนต๑ ดังนั้นจึงคิดค๎นออกแบบชุดฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศ
รถยนต๑รถยนต๑ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและประสิทธิภาพ ในการทดลองระบบปรับอากาศ
รถยนต๑ได๎อยํางรวดเร็วปลอดภัย จากการได๎รับบาดเจ็บจากการทดลอง   
       การทดลองชุดฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศรถยนต๑สามารถนําไปใช๎งานได๎จริง ใช๎เป็น
สื่อการเรียนการสอนให๎แกํนักเรียนนักศึกษา เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ และนําไป
ทดลองและปฏิบัติตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อผู๎จัดทํา ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดยํอ 
นายอภิวัฒน๑   แจ๎งสวําง 
นายเอกฉัตร   มนตรีประถม 

ชุดทดสอบความหนืดของ
น้ํามัน 

เทคนิคยานยนต๑ 
 

การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับความหนืดของน้ํามัน และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต๑เพ่ือให๎มีประสิทธิภาพในด๎านระบบหลํอลื่นของเครื่องยนต๑วํามีความหนืด
และประสิทธิภาพตํางกันอยํางไรเพ่ือจะได๎นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาตํอไปในการ
ดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลการทดสอบเป็นแบบเก็บ
ข๎อมูลที่ทางคณะผู๎จัดทําสร๎างขึ้นเองด๎านจากค๎นคว๎า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสารตํางๆ
และนําชุดทดสอบความหนืดของน้ํามันไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
ตํอไปคณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงการชุดทดสอบความหนืดของน้ํามัน เพ่ือให๎เกิด
ประโยชน๑ในแผนกชํางยนต๑ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานทดลองเครื่องกล 
อยํางเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนาชุดทดสอบ
ความหนืดของน้ํามัน และเพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให๎รุํนน๎อง และ
รุํนตํอๆไปได๎ศึกษาเลําเรียนตํอไป    

นายนิคม       ศรีแสงทรัพย๑ 
นายธนะพงษ๑  รอมาลี 
 

ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต๑เล็ก 

เทคนิคยานยนต๑ การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่องยนต๑เล็ก และพัฒนาเกี่ยวกับ
ยานยนต๑เพ่ือให๎มีประสิทธิภาพในด๎านระบบการทํางานของเครื่องยนต๑เล็กวํามีหลักการ
ทํางานอยํางไรเพื่อจะได๎นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาตํอไปในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎
ทําการศึกษาที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลการทดสอบเป็นแบบเก็บข๎อมูลที่ทางคณะผู๎จัดทํา
สร๎างขึ้นเองด๎านจากค๎นคว๎า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสารตํางๆและนําเครื่องยนต๑เล็กไป
ฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาตํอไปคณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงการ
ชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต๑เล็ก เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑ในแผนกชํางยนต๑ เป็นสื่อการเรียน
การสอนของรายวิชางานเครื่องยนต๑เล็ก อยํางเพียงพอในการเรียนการสอน  
 



ชื่อผู๎จัดทํา ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดยํอ 

นายกฤษดา   พาหาสิงห๑ 
นายพงศ๑ภัค   ศิริรัตน๑ 

ชุดฝึกปฏิบัติระบบปรับ
อากาศรถยนต๑ 

เทคนิคยานยนต๑ การบํารุงรักษามีสํวนสําคัญเป็นอยํางมาก ในการชํวยยืดอายุการใช๎งานของรถยนต๑ 
โดยเฉพาะชิ้นสํวนที่มีการทํางานเป็นสํวนหลัก การใช๎ระบบปรับอากาศรถยนต๑ก็เป็นสํวน
สําคัญสําหรับรถยนต๑ ที่จะชํวยไมํให๎รถยนต๑นั้นมีอุณหภูมิร๎อนจนเกินไป 
       การบํารุงรักษาซํอมแซมระบบปรับอากาศรถยนต๑ต๎องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยําง 
แตํในการทดลองระบบปรับอากาศรถยนต๑นั้นบางครั้ง เป็นสาเหตุที่ทําให๎เกิดอุบัติเหตุในการ
ทดลองระบบปรับอากาศรถยนต๑ ดังนั้นจึงคิดค๎นออกแบบชุดฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศ
รถยนต๑รถยนต๑ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและประสิทธิภาพ ในการทดลองระบบปรับอากาศ
รถยนต๑ได๎อยํางรวดเร็วปลอดภัย จากการได๎รับบาดเจ็บจากการทดลอง   
       การทดลองชุดฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศรถยนต๑สามารถนําไปใช๎งานได๎จริง ใช๎เป็น
สื่อการเรียนการสอนให๎แกํนักเรียนนักศึกษา เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ และนําไป
ทดลองและปฏิบัติตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยํอ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชากํอสร๎าง 

ประจําปีการศึกษา 2560 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายสุเมธ  ชาวบางน๎อย 
นายธนกร เกิดบรรจบ 
นายะนวฒัน๑ กันภัย 

ชุดเคร่ืองขัดกระดาษทราย
ด๎วยดอกสวําน 

กํอสร๎าง(ปวช.) โครงการ เรื่อง ถังขยะจากกระป๋องเบียร๑ มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎คนในสังคมเห็นคุณคําของสิ่งของ
เหลือใช๎มาทําสิ่งประดิษฐ๑ที่มีประโยชน๑ และทําให๎คนสํวนใหญํใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ในการ
ประดิษฐ๑หรือทําของที่สามารถใช๎งานได๎จริงจากสิ่งของที่ไมํใช๎แล๎วหรือเหลือใช๎นํามาทําเป็นของใช๎
ตํางๆ เชํน ถังขยะ โคมไฟ แจกัน ที่ใสํอุปกรณ๑เครื่องเขียนตํางๆ และสามารถลดคําใช๎จํายได๎ด๎ วย
อีกทั้งยังสามารถขยะปริมาณของขยะตํางๆ ที่มีเยอะมากเกินไปจนทําให๎เกิดภาวะโลกร๎อน
 ทั้งนี้ ผู๎จัดทําจึงได๎คิดหาวิธีที่จะเพิ่มมูลคําของสิ่งของที่ไมํใช๎แล๎วอยํางเชํนกระป๋องเบียร๑
ทั่วไป สามารถนํามาประดิษฐ๑ของใช๎ได๎อยํางอยํางเพื่อเพิ่มคุณคําให๎กับตัวมันตัวอยําง เชํน ที่ใสํ
ของใช๎สํวนตัว ที่ใสํดินสอ ที่ให๎อาหารนก แจกันใสํดอกไม๎ และถังขยะ เป็นต๎น และกระป๋องยัง
สามารถประดิษฐ๑ของเลํนได๎อีกด๎วยตัวอยําง เชํน ของตกแตํงตามเทศกาลตํางๆ กําไรข๎อมือสวยๆ 
กระปุกออมสิน เครื่องบินของเลํน และรถของเลํนเป็นต๎น  

นายธนัท  สมสกุล 
นายณัฐพงศ๑  เที่ยงธรรม 

โต๏ะทริมเมอร๑ กํอสร๎าง(ปวช.) วัตถุประสงค๑ที่ ได๎กําหนดไว๎ คือ เพื่อให๎ความรู๎แกํผู๎ที่สนใจเกี่ยวกับแผนกบัญชี อุปกรณ๑
คอมพิวเตอร๑เบื้องต๎นเป็นเว็บบล็อกที่จัดทําขึ้นเพื่อ เผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับแผนกบัญชี นําเสนอ
ผํานระบบเว็บไซต๑ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ทําให๎ผู๎ที่สนใจสามารถเข๎าถึงได๎อยํางรวดเร็วในปัจจุบัน 
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ยังไมํมีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารมากนักให๎ผู๎ที่จะ
สนใจอยากจะศึกษาตํอไมํทราบข๎อมูลเกี่ยวกับแผนกวิชาการบัญชีเชิงลึก เชํน หลักสูตร ข๎อมูล
บุคลากร กิจกรรมด๎านวิชาการ และกิจกรรมด๎านพัฒนาผู๎เรียนผลการจัดทําโครงการพบวํา 
โฮมเพจแผนกบัญชี (Homepage Accounting) ที่ได๎เผยแพรํ ได๎สํารวจความพึงพอใจกับนักเรียน
นักศึกษา และครูอาจารย๑ผลสํารวจพบวําโฮมเพจ 



 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายฤทธิเกียรติ  แสงสวําง 
นายธีรภัทร๑  นารอต 

เครื่องเจาะและขัดจาก
สวําน 

กํอสร๎าง(ปวช.) โครงงานเรื่องการประดิษฐ๑ชิ้นงานจากกระดาษหนังสือพิมพ๑ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาพัฒนา
งานฝีมือ กรรมวิธีการประดิษฐ๑ชิ้นงานจากกระดาษรีหนังสือพิมพ๑ เพ่ือให๎สามารถผลิต
ชิ้นงานจากกระดาษหนังสือพิมพ๑  ซึ่งเป็นการสร๎างงานสร๎างรายได๎ และใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ เพ่ือตระหนัก และเห็นคุณคําของกระดาษรีไซเคิล 
ที่มีอยูํในบ๎าน ชุมชน และโรงเรียน ซึ่งหาได๎งํายมาประดิษฐ๑เป็นชิ้นงาน เพ่ือให๎มีเจตคติที่ดี
ตํอการเรียนในการเรียนรู๎ เพ่ือให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ในการประดิษฐ๑ผลิตภัณฑ๑ทําจาก
กระดาษหนังสือพิมพ๑ 

นายอนุพงศ๑  มลรักษา 
นายวิภาวี  คงบูํ 
นายรสสุคนธ๑  อิ่มชื่น 

สื่อการเรียนรู๎นวัตกรรม
การสร๎างบ๎านสําเร็จรูป 

กํอสร๎าง(ปวช.) 
 
 
 

โครงการ เรื่อง ถังขยะจากกระป๋องเบียร๑ มีจุดมุํงหมายเพ่ือให๎คนในสังคมเห็นคุณคําของ
สิ่งของเหลือใช๎มาทําสิ่งประดิษฐ๑ที่มีประโยชน๑ และทําให๎คนสํวนใหญํใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ในการประดิษฐ๑หรือทําของที่สามารถใช๎งานได๎จริงจากสิ่งของที่ไมํใช๎แล๎วหรือเหลือ
ใช๎นํามาทําเป็นของใช๎ตํางๆ เชํน ถังขยะ โคมไฟ แจกัน ที่ใสํอุปกรณ๑เครื่องเขียนตํางๆ และ
สามารถลดคําใช๎จํายได๎ด๎วยอีกทั้งยังสามารถขยะปริมาณของขยะตํางๆ ที่มีเยอะมากเกินไป
จนทําให๎เกิดภาวะโลกร๎อน ทั้งนี้ ผู๎จัดทําจึงได๎คิดหาวิธีที่จะเพ่ิมมูลคําของสิ่งของที่ไมํใช๎แล๎ว
อยํางเชํนกระป๋องเบียร๑ทั่วไป สามารถนํามาประดิษฐ๑ของใช๎ได๎อยํางอยํางเพ่ือเพ่ิมคุณคํา
ให๎กับตัวมันตัวอยําง เชํน ที่ใสํของใช๎สํวนตัว ที่ใสํดินสอ ที่ให๎อาหารนก แจกันใสํดอกไม๎ 
และถังขยะ เป็นต๎น และกระป๋องยังสามารถประดิษฐ๑ของเลํนได๎อีกด๎วยตัวอยําง เชํน ของ
ตกแตํงตามเทศกาลตํางๆ กําไรข๎อมือสวยๆ กระปุกออมสิน เครื่องบินของเลํน และรถของ
เลํนเป็นต๎น และท้ังนี้สิ่งของที่ทําจากกระป๋องสามารถเก็บไว๎ได๎เป็นเวลานานมีความทนทาน
อยูํพอสมควร และผลจากการดําเนินงานครั้งนี้ สามารถที่จะลดปริมาณขยะในพื้นที่ตํางๆ 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายอนสุรณ๑  ศรลอย 
นายวิมลเลขา  สิมมาสุด 

เครื่องฉีดน้ําแรงดันไมํใช๎
ไฟฟูา 

กํอสร๎าง(ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถานศึกษาทีส่ําคัญในการผลิตบุคลากรด๎านวิชาชีพออกสูํตลาดแรงงาน
และสภาพความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันทําให๎ การขยายการผลิต
ทางด๎านอุตสาหกรรมอยํางกว๎างขวางนักศึกษาด๎านสายวิชาชีพจึงเป็นที่ต๎องการ ของ
ตลาดแรงงานเป็นจํานวนมากด๎วยเชํนกันสถาบันการศึกษาตํางๆได๎ให๎ความสําคัญตํอการพัฒนา
ปรับปรุงเพิ่มเติมเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให๎สถาบันและบุคลากรได๎เรียนรู๎และก๎าวทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงที่ไมํมีที่สิ้นสุดคณะผู๎จัดทําได๎เล็งเห็นวําความสําคัญของปัญหาการหายของรถจึงได๎
ทําการศึกษาค๎นคว๎าออกแบบและทําการทดลองเกี่ยวกับกลํองสายลับที่นํามาใช๎งานได๎จริงทั้งนี้
ทั้งนั้นเราต๎องคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช๎งานของกลํองสายลับวําจะประสบความสําเร็จมาก
และมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดเพื่อที่จะได๎บรรลุวัตถุประสงค๑ที่เราตั้งไว๎คณะผู๎จัดทําหวังวํา
โครงการนี้จะสามารถเป็นแนวทางการจัดทําโครงการของผู๎ที่สนใจและสามารถนําไปพัฒนาตํอให๎
เกิดประโยชน๑มากข้ึนไป 

นางสาวอรภา  แชมือ 
นายสทิิศักดิ์  แจ๎งไสว 
นายสหัส  นุตบันเทิง 

หน๎าตํางบานกระทุ๎ง กํอสร๎าง(ปวช.) 
 
 
 

เนื่องจาก คณะผู๎จัดทําเล็งเห็นถึงปัญหาการจัดวางรองเท๎าไมํเป็นระเบียบ ณ แผนกวิชาการบัญชี 
อาคารบริหารธุรกิจ อีกทั้งรองเท๎าที่ถูกสวมใสํเป็นระยะเวลานานๆ จะทําให๎เกิดกลิ่นเหม็นอับ ซึ่ง
สํงผลกระทบตํอบรรยากาศภายในห๎องเรียน โดยวิธีการแก๎ไขปัญหาเบื้องต๎น ในการระงับกลิ่นเท๎า 
คือ นักเรียน นักศึกษาใช๎วิธีการโรยแปูงที่รองเท๎า แตํนั้นเป็นเพียงการแก๎ปัญหาชั่วครูํเทํานั้ น 
ดังนั้นคณะผู๎จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะทําตู๎วางรองเท๎าระงับกลิ่นขึ้นมา เพื่อแก๎ปัญหาการวางรองเท๎า
ที่ไมํเป็นระเบียบ และกลิ่นเหม็นของรองเท๎าโดยมีกลิ่นของสมุนไพรนานาชนิด เพื่อใช๎ในการระงับ
กลิ่นเหม็นอับดังกลําวผลการทดลองการใช๎ตู๎วางรองเท๎ากลิ่นหอมของ นักเรียน นักศึกษา แผนก
บัญชี แล๎วพบวํา สามารถชํวยแก๎ปัญหาการวางรองเท๎าที่ไมํเป็นระเบียบได๎ อีกทั้งสรรพคุณแตํละ
ชนิดของสมุนไพร ยังชํวยระงับกลิ่นเหม็นอับของรองเท๎าได๎ดีอีกด๎วย 
 

 



 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายทิวากร  วัยฉายา 
นายสิริพงศ๑  ฑีฆายุวัฒน๑ 
นายอาทิตย๑  อเนกพงษ๑ 

สื่อการเรียนรู๎การทํา
ถนนคอนกรีต 

กํอสร๎าง(ปวช.) โครงการ เรื่อง อุปกรณ๑สํานักงานจากกระดาษ มีจุดมุํงหมายเพ่ือคิดค๎นอุปกรณ๑สํานักงาน
ชิ้นใหมํที่ทํามาจากกระดาษเหลือใช๎ เพราะเป็นสิ่งที่มีมูลคําต่ํา และยังไมํคํอยมีการนํา
กระดาษมาทําเป็นสิ่งของเครื่องใช๎มากนัก จึงเป็นสิ่งที่ถูกมองวําเป็นวัสดุขนาดเล็กที่เมื่อใช๎
งานทั้งสองหน๎าก็จะถูกเข๎ากระบวนการทําลาย คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดค๎นวิธีการทําอุปกรณ๑
สํานักงานใหมํ โดยการนํากระดาษเหลือใช๎มา รีไซเคิล เป็นอุปกรณ๑สํานักงาน(ชั้นวางของ) ที่
มีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช๎งานที่ยาวนาน มีรูปแบบที่แปลกใหมํ และสวยงาม ซึ่ง
การนํากระดาษมาใช๎ในการจัดทําโครงการ อุปกรณ๑สํานักงานจากกระดาษ นอกจากจะเป็น
การสร๎างอุปกรณ๑สํานักงานชิ้นใหมํแล๎ว ยังเป็นการลดการตัดไม๎ทําลายปุา  

นายวัชรากร  สุขสุพุฒิ 
นางสาวกัญรภา  เติมใจ 
นางสาวกมลพร  เอมสมุทร 

เครื่องเจาะรู
เดือยดดยทริมเมอร๑ 

กํอสร๎าง(ปวช.) 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่สําคัญในการผลิตบุคลากรด๎านวิชาชีพออกสูํ
ตลาดแรงงานและสภาพความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันทําให๎ 
การขยายการผลิตทางด๎านอุตสาหกรรมอยํางกว๎างขวางนักศึกษาด๎านสายวิชาชีพจึงเป็นที่
ต๎องการ ของตลาดแรงงานเป็นจํานวนมากด๎วยเชํนกันสถาบันการศึกษาตํางๆได๎ให๎
ความสําคัญตํอการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให๎สถาบันและบุคลากร
ได๎เรียนรู๎และก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่ไมํมีที่สิ้นสุดคณะผู๎จัดทําได๎เล็งเห็นวําความสําคัญ
ของปัญหาการหายของรถจึงได๎ทําการศึกษาค๎นคว๎าออกแบบและทําการทดลองเกี่ยวกับ
กลํองสายลับที่นํามาใช๎งานได๎จริงทั้งนี้ทั้งนั้นเราต๎องคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช๎งานของ
กลํองสายลับวําจะประสบความสําเร็จมากและมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดเพ่ือที่จะได๎
บรรลุวัตถุประสงค๑ที่เราตั้งไว๎คณะผู๎จัดทําหวังวําโครงการนี้จะสามารถเป็นแนวทางการ
จัดทําโครงการของผู๎ที่สนใจและสามารถนําไปพัฒนาตํอให๎เกิดประโยชน๑มากข้ึนไป 

 



 

บทคัดยํอ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  
แผนกวิชากํอสร๎าง 

ประจําปีการศึกษา 2560 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นายสรวิชญ๑   สาริกะวณิช      
นายเทพประธาน ศรีชัยโย 

โครงการเก๎าอ้ีบันได 
 

กํอสร๎าง(ปวส.) เก๎าอ้ีบันไดสํวนประกอบชนิดหนึ่งของในบ๎านที่มีความสําคัญและเป็นความสะดวกของบ๎าน
การใช๎เก๎าอ้ีบันไดต๎อง ระมัดระวังและ ทําให๎ถูกตามวิธีเพ่ือความปลอดภัยของบุคคล 
ปัจจุบันนี้การเก๎าอ้ีบันมีหลายแบบและเครื่องมือในการตํอยอดพัฒนาเรื่อยๆทําให๎มีใช๎เก๎าอ้ี
บันไดเพ่ือความสะดวกสบายตํอการหยิบจับของในบ๎านหรือตามหน๎างานเก๎าอ้ีบันไดแบํง
ใช๎ได๎ตามลักษณะการใช๎งาน ตามชนิดของวัสดุที่จะนํามาใช๎ในบ๎านและตามรูปแบบความสูง
ของที่วางสิ่งของนอกจากนี้ยังต๎องพิจารณาการใช๎งานเก๎าอ้ีบันใดตํอสิ่งของที่จะหยิบนํามาใช๎
งานในบ๎านหรือตามหน๎างาน 
 

นายเอ็ม เปลํงสาคร 
นายสิริกร ผลหาญ 
 

โมเดลโครงสร๎างบ๎าน กํอสร๎าง(ปวส.) 
 
 

การทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาค๎นคว๎า การทําโครงการซึ่งนักศึกษาคิดค๎นเรื่อง 
โมเดลโครงสร๎างบ๎านในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา เกี่ยวกับการกํอสร๎างบ๎าน 
อยํางเชํน ฟุตติ้ง คาน เสา วําสํวนประกอบของโครงสร๎างมีอะไรบ๎าง 
 
 
 
 
 

 



 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายพันธกาญจน๑  สอนทะ 
นายรณชัย  เอี่ยมชะโอด 
 

อุปกรณ๑ดัดเหล็ก กํอสร๎าง(ปวส.) ในปัจจุบันการกํอสร๎างอาคารนอกจากต๎องอาศัยอุปกรณ๑หลายๆอยํางแล๎วแรงงานคนก็ถือ
วํามีสํวนสําคัญท่ีจะทําให๎งานกํอสร๎างออกมาสําเร็จเรียบร๎อย อยํางไรก็ตามไซต๑งานกํอสร๎าง
ทั่วไป การดัดเหล็กปลอกจะต๎องใช๎โต๏ะหรือเครื่องดัดเหล็กที่มีขนาดใหญํ น้ําหนักมาก 
เคลื่อนย๎ายลําบาก ในการประกอบอุปกรณ๑ดัดเหล็กการดูแลในการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
โดยการออกแบบตัวชิ้นงานให๎ออกมาในรูปแบบเหมือนจริงเพ่ือให๎เข๎าใจในการใช๎งาน
คําแนะนําจากผู๎ชํานาญงานทําให๎เข๎าใจในการสร๎างอุปกรณ๑ดัดเหล็กขึ้นมา เพ่ือให๎ได๎งานที่มี
คุณภาพตรงความต๎องการกลุํมของผมจึงได๎จัดทําอุปกรณ๑ดัดเหล็ก ที่ขนาดไมํใหญํ สามารถ
เคลื่อนย๎ายได๎สะดวก และเพ่ือเป็นแนวทางให๎นักเรียน นักศึกษาได๎พัฒนาตํอไป 
 

นางสาวรุํงอรุณ ตรีเพชร  
นายวฒุิกร มีสขุ 

หุํนจําลอง เสาเข็ม กํอสร๎าง(ปวส.) 
 
 

เสาเข็มเป็น สํวนประกอบชนิดหนึ่งของโครงสร๎างบ๎านที่มีความสาคัญและเป็นตัวรับน๎าหนัก
ของบ๎านทั้งหลังการตอกเสาเข็มจึงต๎อง ระมัดระวังและ ทาให๎ถูกตามวิธีเพ่ือความมั่นคงของ
เสาเข็ม ปัจจุบันนี้การตอกเสาเข็มมีหลายแบบและเครื่องมือในการตํอก็พัฒนาเรื่อยๆ ทาให๎
มีการตอกเสาเข็มงํายขึ้นและสะดวกตํอหน๎างาน ประเภทของเสาเข็มอาจแบํงได๎ตาม
ลักษณะการรับกาลัง ตามชนิดของวัสดุที่ใช๎ทาเสาเข็ม และตาม รูปแบบการกํอสร๎าง 
นอกจากนี้ยังต๎องพิจารณาการตํอเสาเข็มและการจัดรูปแบบของเสาเข็มในการรองรับ 
อาคารด๎วย 
 
 
 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายวิศิษฏ๑  เกียรติคุณ 
นายณัฐผล  บุญสนอง 

ที่ยกอิฐบล็อค กํอสร๎าง(ปวส.) การทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาค๎นคว๎า การทําโครงการซึ่งนักศึกษาคิดค๎นเรื่อง 
โมเดลโครงสร๎างบ๎านในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา เกี่ยวกับการกํอสร๎างบ๎าน 
อยํางเชํน ฟุตติ้ง คาน เสา วําสํวนประกอบของโครงสร๎างมีอะไรบ๎าง 
 

นายกฤตภาส  นิลสิงขรณ๑ 
นายเกษม  ทบพวก 
นายพาโชค  ปิ่นเปโปเต 

รถเข็นอุปกรณ๑ กํอสร๎าง(ปวส.) 
 
 

ในปัจจุบันการกํอสร๎างอาคารนอกจากต๎องอาศัยอุปกรณ๑หลายๆอยํางแล๎วแรงงานคนก็ถือ
วํามีสํวนสําคัญท่ีจะทําให๎งานกํอสร๎างออกมาสําเร็จเรียบร๎อย อยํางไรก็ตามไซต๑งานกํอสร๎าง
ทั่วไป การดัดเหล็กปลอกจะต๎องใช๎โต๏ะหรือเครื่องดัดเหล็กที่มีขนาดใหญํ น้ําหนักมาก 
เคลื่อนย๎ายลําบาก ในการประกอบอุปกรณ๑ดัดเหล็กการดูแลในการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
โดยการออกแบบตัวชิ้นงานให๎ออกมาในรูปแบบเหมือนจริงเพ่ือให๎เข๎าใจในการใช๎งาน
คําแนะนําจากผู๎ชํานาญงานทําให๎เข๎าใจในการสร๎างอุปกรณ๑ดัดเหล็กขึ้นมา เพ่ือให๎ได๎งานที่มี
คุณภาพตรงความต๎องการกลุํมของผมจึงได๎จัดทําอุปกรณ๑ดัดเหล็ก ที่ขนาดไมํใหญํ สามารถ
เคลื่อนย๎ายได๎สะดวก และเพ่ือเป็นแนวทางให๎นักเรียน นักศึกษาได๎พัฒนาตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายวัฒนา  เกสร 
นายนิติพนธ๑  แย๎มผกา 

เครื่องยกของ
อเนกประสงค๑ 

กํอสร๎าง(ปวส.) ในปัจจุบันการกํอสร๎างอาคารนอกจากต๎องอาศัยอุปกรณ๑หลายๆอยํางแล๎วแรงงานคนก็ถือ
วํามีสํวนสําคัญท่ีจะทําให๎งานกํอสร๎างออกมาสําเร็จเรียบร๎อย อยํางไรก็ตามไซต๑งานกํอสร๎าง
ทั่วไป การดัดเหล็กปลอกจะต๎องใช๎โต๏ะหรือเครื่องดัดเหล็กที่มีขนาดใหญํ น้ําหนักมาก 
เคลื่อนย๎ายลําบาก ในการประกอบอุปกรณ๑ดัดเหล็กการดูแลในการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
โดยการออกแบบตัวชิ้นงานให๎ออกมาในรูปแบบเหมือนจริงเพ่ือให๎เข๎าใจในการใช๎งาน
คําแนะนําจากผู๎ชํานาญงานทําให๎เข๎าใจในการสร๎างอุปกรณ๑ดัดเหล็กขึ้นมา เพ่ือให๎ได๎งานที่มี
คุณภาพตรงความต๎องการกลุํมของผมจึงได๎จัดทําอุปกรณ๑ดัดเหล็ก ที่ขนาดไมํใหญํ สามารถ
เคลื่อนย๎ายได๎สะดวก และเพ่ือเป็นแนวทางให๎นักเรียน นักศึกษาได๎พัฒนาตํอไป 

นายณัฐพล  ผํอง 
นายประวิทย๑  นาคศรี 

สปอร๑ตไลท๑เคลื่อนที่ กํอสร๎าง(ปวส.) 
 
 

          โครงการนี้ได๎แนวคิดและประสบการณ๑จากการฝึกงานจากสถานประกอบการ 
นับตั้งแตํเริ่มต๎นซึ้งคณะผู๎จัดทําได๎รวบรวมข๎อมูลความรู๎และการทํางานตํางๆจากการฝึกงาน 
เพ่ือนํามาสรุปเป็นข๎อเสนอแนะและแนวทางการแก๎ไขปัญหาตํางๆเป็นข๎อดังนี้ 
          1. ผู๎ที่สนใจสามารถนํากระบวนการ การทําชิ้นงานสปอร๑ตไลท๑เคลื่อนที่ ไปประยุค
ใช๎ในการเรียนการสอนได๎ สามารถนําไปตํอยอดได๎ 
          2. ชิ้นงานสปอร๑ตไลท๑เคลื่อนที่ ที่ได๎สร๎างขึ้น ถ๎าหากได๎มีการนําไปพัฒนาควรมีผู๎มี
ประสบการณ๑คอยให๎คําแนะนํา เพ่ือให๎สามารถรู๎ถึงกระบวนการหรือขั้นตอนในการทํางาน
ได๎อยํางถูกวิธีและปลอดภัย 
 
 
 

 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
แผนกวิชาไฟฟ้า 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

ปกรณ๑ กะฐินทอง 
วิศรุต  ปิติทํานันท๑ 
ปัทเมศย๑ คล้ํายแตง 

ปั๊มน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑ ชํางไฟฟูา (ปวช.) โครงการนี้ น้ําเสนอเครื่องปั้มน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑ซึ่งประกอบด๎วยวงจรทบระดันแรงดัน 
ควบคุมแบบปูอนกลับด๎วยเทคนิคพัลส๑วิดธ๑มอดูเลชันเพื่อทบระดับแรงดันไฟฟูาจาก 10 โวลต๑ถึง 
17.5โวลต๑ เป็น 24 โวลต๑ เพื่อใช๎ในการขับปั้มน้ําที่ขนาดพิกัด 12 โวลต๑ 50 วัตต๑ โดยใช๎เซลล๑
แสงอาทิตย๑ 50 วัตต๑ จ๎านวน 1 แผงตํอขนานเป็นแหลํงจํายพลังงานด๎านอินพุตของวงจรทบระดับ 
แรงดัน ซึ่งได๎ผลการทดสอบที่สําคัญดังนี้ ทําการทดสอบทางไฟฟูาโดยวงจรทบระดับแรงดันที่
สามารถทํา สามารถคงค่ําแรงดันเอาต๑พุตที่ 24 โวลต๑ได๎ทําการทดสอบทางกลสามารถน้ําแรงดัน
เอาต๑พุตที่ได๎จากวงจรทบระดับแรงดันไปขับปั้มน้ําทดสอบปั้มน้ําโดยการปั้มไปกักเก็บบนถังน้ํา
ขนาด 200 ลิตร จํานวน 2 ถังใช๎เวลา 2 ชั่วโมงได๎ปริมาณน้ํา 404.57 ลิตร และจากการวิเคราะห๑
เชิงเศรษฐศาสตร๑ กรณี ที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําจะใช๎ได๎ถึงระยะเวลา 3 ปี กับอีก 3 
เดือนและ กรณีที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกบการใช๎ไฟฟูา จะใช๎ได๎ถึงระยะเวลา 15 ปี 

ชาตชิาย มฮูําหมัด เครื่องพํนสารเคมีพลังงาน
แสงอาทิตย๑ 

ชํางไฟฟูา (ปวช.) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน อาชีพหลักของประชาชนในภาคะวันออกเฉียงเหนือคือเกษตรกรรม ปัญหา
สําคัญที่สํงผลกระทบให๎ผลผลิตทางการเกษตรได๎รับความเสียหายคือ วัชพืชและศัตรูพืช ปัญหาที่
เกิดขึ้นกับเกษตรที่ใช๎เครื่องฉีดพํนในปัจจุบันคือ ต๎นทุนคําใช๎จํายสําหรับการซื้อเครื่องฉีดพํน 
น้ํามันเชื้อเพลิง และการซํอมแซม งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค๑ที่จะพัฒนาเครื่องฉีดพํนต๎นแบบที่ใช๎
พลังงานแสงอาทิตย๑ ซึ่งมีโครงสร๎างที่ไมํซับซ๎อน และไมํต๎องพึ่งพาพลังงานจากน้ํามันเชื้อเพลิง ผล
จากการทดสอบเครื่องฉีดพํนพลังงานแสงอาทิตย๑ของงานวิจัยพบวํา สามารถฉีดพํนน้ําปริมาตร 
18 ลิตร หมดภายในระยะเวลา 15 นาที โดยที่แรงดันแบตเตอรี่ยังคงเหลือประมาณ 12 โวลต๑ ซึ่ง
เพียงพอสําหรับการใช๎งานเครื่องฉีดพํน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
ธนัช  แสงสวาํง 
ธีรภัทร๑  แพงดี 
วิรัช  เปลํงปลั่ง 

ชุดฝึกทดลอง
เครื่องปรับอากาศ 

ชํางไฟฟูา (ปวช.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาเก่ียวกับเครื่องจักรยานยนต๑ และพัฒนาเก่ียวกับยาน
ยนต๑เพื่อให๎มีประสิทธิภาพในด๎านระบบการทํางานของเครื่องจักรยานยนต๑วํามีหลักการทํางาน
อยํางไรเพื่อจะได๎นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาตํอไป 
ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลการทดสอบเป็นแบบเก็บ
ข๎อมูลที่คณะผู๎จัดทําสร๎างขึ้นเองจากการค๎นคว๎า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสารตํางๆและนําเครื่อง
จักรยานยนต๑ไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาตํอไป 
คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต๑แบบตั้งแทํนเพื่อให๎เกิด
ประโยชน๑ในแผนกชํางยนต๑ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานชุดถอดประกอบเครื่อง
จักรยานยนต๑อยํางเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนาชุดฝึก
ถอบประกอบเครื่องจักรยานยนต๑ และเพื่อเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให๎รุํนน๎อง 
และรุํนตํอๆไปใด๎ศึกษาเลําเรียนตํอไป 

สิทธิพร เอ็มประโคน 
อภิชัย   เตรียมพยุง 
นนทกานต๑  ชนกวัฒนกุล 

กลํองสายลบั ชํางไฟฟูา (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถานศึกษาทีส่ําคัญในการผลิตบุคลากรด๎านวิชาชีพออกสูํตลาดแรงงาน
และสภาพความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันทําให๎ การขยายการผลิต
ทางด๎านอุตสาหกรรมอยํางกว๎างขวางนักศึกษาด๎ านสายวิชาชีพจึงเป็นที่ต๎องการ ของ
ตลาดแรงงานเป็นจํานวนมากด๎วยเชํนกันสถาบันการศึกษาตํางๆได๎ให๎ความสําคัญตํอการพัฒนา
ปรับปรุงเพิ่มเติมเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให๎สถาบันและบุคลากรได๎เรียนรู๎และก๎าวทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงที่ไมํมีที่สิ้นสุดคณะผู๎จัดทําได๎เล็งเห็นวําความสําคัญของปัญหาการหายของรถจึงได๎
ทําการศึกษาค๎นคว๎าออกแบบและทําการทดลองเกี่ยวกับกลํองสายลับที่นํามาใช๎งานได๎จริงทั้งนี้
ทั้งนั้นเราต๎องคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช๎งานของกลํองสายลับวําจะประสบความสําเร็จมาก
และมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดเพื่อที่จะได๎บรรลุวัตถุประสงค๑ที่ เราตั้งไว๎คณะผู๎จัดทําหวังวํา
โครงการนี้จะสามารถเป็นแนวทางการจัดทําโครงการของผู๎ที่สนใจและสามารถนําไปพัฒนาตํอให๎
เกิดประโยชน๑มากข้ึนไป 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
ศุภชัย      ผลไม๎ 
กรวิชญ๑    เสือเพ่ิมแก๎ว 
จิรโชติ     จงดี 
 

โต๏ะพลังงานโซลําเซลล๑ ชํางไฟฟูา (ปวช.) โครงงานเรื่อง โต๏ะพลังงานโซลําเซล มีจุดประสงค๑ในการสร๎างเทคโนโลยีใหมํๆ ขึ้นมาจากเดิมเพ่ือใช๎
ในการชาร๑ตไฟเพ่ือนํามาใช๎ในชีวิตประจําวันซึ่งได๎ทําจากแผงโซลําเซลล๑และได๎หาอุปกรณ๑ตํางๆเชํน 
แผงโซลําเซลล๑ แบตเตอร๑รี่ที่ชาร๑ตอเนกประสงค๑  อินเวอร๑เตอร๑ ชาร๑จเจอร๑ เป็นต๎นเพ่ือนํามา
ประยุกต๑เป็น โต๏ะโซลําเซลเพ่ือจะได๎ทดลองใช๎ในการชาร๑ตแบตเตอร๑รี่และจะได๎ตํอยอดให๎มนุษย๑
นําไปใช๎ประโยชน๑ การปฏิบัติงานโครงงาน ทั้งตัวชิ้นงานและเอกสาร คณะผู๎จัดทําได๎เริ่มจัดทําตั้งแตํ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2561 โดยการออกแบบและ โต๏ะโซลําเซล 
ด๎วยการใช๎งานจริงพร๎อมประเมินผลการทางานของ โต๏ะโซลําเซล จากการศึกษาการทํางานพบวํา 
โต๏ะพลังงานโซลําเซล สามารถทํางานได๎ดีและเป็นที่พึงพอใจของกลุํมผู๎ทําการทดลองการใช๎งาน 

นายนราชัย    วาดเขียน 
นายธนบัตร    พรมรัตน๑ 
นายธวัชชัย     เงินพดด๎วง 
 

สื่อการเรียนการสอนชุด
สาธิตหม๎อแปลงไฟฟูา 

ชํางไฟฟูา (ปวช.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือการพัฒนาชุดสาธิตหม๎อแปลงไฟฟูาใช๎ในการเรียน
การสอนวิชาหม๎อแปลงไฟฟูาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตหม๎อแปลงไฟฟูาเปรียบเทียน
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกํอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน และ ศึกษาความพึง
พอใจของผู๎เรียนที่มีตํอชุดสาธิตหม๎อแปลงไฟฟูาในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา
หาข๎อมูลที่เกี่ยวกับตัวโครงการหลังจากนั้นจึงเริ่มหาวัตถุอุปกรณ๑ตํางมาเพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน 
โดยเริ่มจากการทําโครงสร๎างไม๎อันมาทําเป็นแผงแล๎วจึงคํอยทําในสํวนตํางๆ จากนั้นจึงทํา
การติดตั้งอุปกรณ๑ 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวชนัญธิดา   แปูนกาหลง 
นายเพ็ญเพชร       พูลพินิจ 
นายธีระวัฒน๑        รอดสําเริง 
 

เครื่องปริ้นพกพา ชํางไฟฟูา (ปวช.) โครงการนี้สร๎างขึ้นมาเพ่ือการใช๎ประโยชน๑ในพ้ืนที่ไฟฟูาเข๎าไมํถึงและในที่ทุรกันดารไป
ทํางานแล๎วไมํมีไฟฟูาเพ่ือให๎สะดวกในการใช๎งาน โครงการที่สร๎างขึ้นมานี้ทําให๎มีความ
สะดวกการใช๎ไฟฟูา และนอกจากใช๎กับเครื่องปริ้นได๎แล๎วสามารถนําไปใช๎กับเครื่องใช๎ไฟฟูา
แบบอ่ืนได๎ด๎วยและเครื่องไฟฟูาที่ใช๎ได๎ไมํเกิน 500 วัตต วิธีการดําเนินการจัดสร๎างเครื่อง
ปริ้นพกพาได๎มีการเขียนแบบโครงสร๎างเครื่องปริ้นพกพา และทําการสร๎างตามแบบ
โครงการที่คณะผู๎จัดทําได๎วางไว๎ โดยการนําชิ้นสํวนตํางๆ ของเครื่องปริ้นพกพามาประกอบ
เข๎าด๎วยกันเป็นเครื่องปริ้นพกพาที่เสร็จสมบูรณ๑จากการทดสอบเครื่องปริ้นพกพาทั้ง 4 ครั้ง 
ได๎ผลการทดลองดังนี้ การทดสอบครั้งที่ 1 พบวํา เครื่องปริ้นพกพาสามารถทําปริ้นเอกสาร
ไดจ๎ากผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบวํา สีจางลงจากครั้งแรกจากผลการทดสอบครั้งที่ 3 ปริ้นอ
อกมาเข๎มกวําครั้งที2่จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 พบวําเครื่องปริ้นพกพาปริ้นเอกสารช๎าลง  
 

ธนวัฒน๑  วัฒนกวี 
บัณฑิต  นามบุญชู 
 

เตาชีวมวล 
 

ชํางไฟฟูา (ปวช.)        เนื่องจากในปัจจุบันตามถนนหนทางตามชนบทมักจะมี แกลบจากโรงสีและขี้เลื่อยจาก
โรงไม๎  เราจึงหาวิธีการแก๎ไขเรื่องนี้ โดยหาวิธีนําแกลบและขี้เลื่อยนั้นมาประยุกต๑ใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑มากที่สุดและทําได๎งํายที่สุดคือการนํามาเป็นถํานใช๎ในครัวเรือน เพ่ือใช๎เป็น
พลังงานอยํางหนึ่งที่มนุษย๑ต๎องการใช๎ และยังลดปริมาณแกลบจากโรงสีขี้เลื่อยจากโรงไม๎ได๎ 
แทนที่จะซื้อถํานมาใช๎ เราก็นําแกลบและ    ขี้เลื่อยมาทําเองเพ่ือต๎องการใช๎พลังงานและ
ประโยชน๑จากแกลบและขี้เลื่อยให๎ได๎มากที่สุด 

 
 

 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
แผนกวิชาไฟฟ้า 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายชาญชัย  ธงศรี    
นายชาญณรงค๑ ธงศร ี
 

เครื่องปอกทุเรียน ชํางไฟฟูา (ปวส.) การพัฒนาเครื่องผําผลทุเรียน โดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของกลไกมาใช๎ในการออกแบบ  
และการเคลื่อนที่ของชิ้นสํวน ที่มีสํวนรองรับการเคลื่อนที่ เ พ่ือสามารถลดภาระใน
กระบวนการผลิต และนําคุณสมบัติทางกายภาพของผลทุเรียนมาออกแบบเครื่องผําผล
ทุเรียนต๎นแบบทํางานด๎วย ระบบกลไกฐานเครื่องมีขนาด 25 x 40 ซ.ม. ทําจากเหล็ก 
ทํางานโดยกด หัวเจาะลงบนผลทุเรียนด๎านที่ตัดขั้วออกจนสุดแล๎วกดเพ่ือให๎เปลือกทุเรียน
บิดแล๎วฉีกออกตามแนวสาแหรกใช๎เวลาเปิดผลไม๎รวมเวลาแกะด๎วย มือเฉลี่ย 20 วินาทีและ
เวลาเปิดผลรวมเฉลี่ย 1 นาที 40 วินาทีสามารถเปิดผลทุเรียนสุกได๎ดีผลของทุเรียนถ๎าใช๎
ทุเรียนอํอนจะออกแรงเยอะ เพราะแกนกลางมันแข็ง ถ๎าใช๎ทุเรียนแกํจะผํางํายเพราะแกน
อํอน 

กมราศ อินทะชิต 
เกริกพล บุญจิต 
 

เปิด/ปิดไฟฟูาผําน
อินเทอร๑เน็ต 
 

ชํางไฟฟูา (ปวส.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสะดวกสบายตํอผู๎ใช๎ในการเปิด /ปิดไฟฟูาเพราะ
สามารถเปิด/ปิดไฟฟูาผํานอินเทอร๑เน็ตได๎จึงทําไห๎การเปิด/ปิดไฟฟูางํายขึ้นเพียงแคํใช๎
โทรศัพท๑มือถือเป็นตัวสั่ งการในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาหาข๎อมูลที่
เกี่ยวข๎องกับตัวโครงการหลังจากนั้นจึงเริ่มหาวัสดุอุปกรณ๑ตํางมาเพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่ม
จากนําอุปกรณ๑ท่ีได๎มามาหาขนาดแตํละตัวแล๎วจึงออกแบบวงจรและการเขียนโค๎ดเพ่ือใช๎ใน 
 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
เจษฏาพร  กระแซงขาว 
โยธิน  หัสดี 

เครื่องเจาะดินปลูกต๎นไม๎ ชํางไฟฟูา (ปวส.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือทําให๎มีความงํายและคลํองตัวในการบริการใน
การศึกษา ชุดลําโพงเคลื่อนที่ มีความลําช๎าในการทํางานดังนั้น เพ่ือความสะดวกสบายและ
งํายตํอการใช๎งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานให๎เป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆ ได๎
หลากหลายแบบ ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา ชุดฝึกถอดประกอบเครื่ อง
จักรยานยนต๑ คณะผู๎จัดทําจึงเห็นความสําคัญในสํวนนี้ ทําอยํางไรถึงจะมีความงํายตํอการใช๎
ชุดลําโพงเคลื่อนที่ ในการบริการนั้นจะทําให๎สะดวกตํอการใช๎งาน และทําการแก๎ปัญหาของ
ลําโพงเคลื่อนที่ปัญหานั้นๆ เพ่ือมิให๎ปัญหานั้นกลับ มาแสดงใหมํอีกครั้ง ดังนั้นคณะผู๎จัดทํา
จึงได๎คิดจัดทําโครงการชุดลําโพงเคลื่อนที่ เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายและศึกษาวํา
กลไกนั้นๆ มีลักษณะเป็นแบบใด ผลการดําเนินงานพบวําชุดลําโพงเคลื่อนที่ ที่เราได๎
สร๎างสรรค๑ขึ้นนั้นสามารถใช๎งานได๎จริงตรงตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ตอบสนองตํอการใช๎งาน
ได๎เป็นอยํางดี และมีความปลอดภัยในการใช๎งาน 

บัณฑิต   คุ๎มทรัพย๑ 
 

เครื่องอัดอิฐบล็อก
ทางเดิน 
 

ชํางไฟฟูา (ปวส.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือเป็นเพื่อเป็นเครื่องทุํนแรงให๎กับผู๎ปฏิบัติงาน เพ่ือให๎
ได๎ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทัศคติที่ดีตํอวิชาชีพ และสามารถนํา
กลับไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎จริง ในการดําเนินงานนั้น ผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาหาข๎อมูลที่
เกี่ยวข๎องกับโครงการ หลังจากนั้นจึงเริ่มหาวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ มาเพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่ม
จากนําอุปกรณ๑ที่ได๎ มาทดลองใช๎งาน สํารวจความเร็วรอบของมอเตอร๑ ขนาดวินที่จะ
สามารถทําให๎มอเตอร๑ช๎าลงได๎ เลือกขนาดและความสูงของแมํแรงที่เหมาะสมตํอชิ้นงาน 
เลือกขนาด ความหนาของเหล็กให๎มีความคงทนเหมาะสมตํอกําลังของมอเตอร๑ 
จากการทดลองใช๎งานเครื่องอัดอิฐบล็อกทางเดินนั้นสามารถใช๎งานได๎จริงตามวัตถุประสงค๑
เป็นเครื่องทุํนแรงให๎กับผู๎ปฏิบัติงาน และสามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
ชุดสาธิตการตํอวงจรพัดลม และ
วิเคราะห๑อาการเสีย 

ศุภกร สิงห๑บุบผา 
ภิมลทิพย๑     ธรรมนิทา 
 
 

ชํางไฟฟูา (ปวส.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนให๎กับนักเรียน นักศึกษาใน
รายวิชางานซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา มีความเข๎าใจในทฤษฎี และการปฏิบัติในการซํอมพัดลม 
กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจและสามารถนํากลับไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎จริง  ในการ
ดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา หาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวโครงการ หลังจากนั้นจึงเริ่ม
หาวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ มาเพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากนําอุปกรณ๑ที่ได๎มา มาหาขนาดแตํละ
ตัว แล๎วจึงออกแบบชุดฝึกสาธิต และชุดเปรียบเทียบให๎ได๎ตามขนาดที่เราต๎องการ จากนั้นนํา
ไม๎มาประกอบเข๎ากับโครงชุดฝึก แล๎วจึงวาดแบบของอุปกรณ๑ตํางๆ ที่เราออกแบบไว๎ลงหน๎า
ชุดฝึก ทําการเจาะรูตามขนาดอุปกรณ๑ แล๎วนําแผํนรามิเนตมาติด เจาะรูอุปกรณ๑ แล๎วนําทดลง
ตํอวงจรพัดลม ผลการดําเนินงานพบวํา ชุดฝึกสาธิตการตํอวงจรพัดลม สามารถทดลองตาม
ใบงานตํางๆ ได๎ดังนี้ 

รถแหวกรํองต๎นข๎าวพร๎อมฉีด
ฮอร๑โมนข๎าว 

ณัฐพงษ๑  แก๎วสวัสดิ์ 
ภคพงษ๑  สําราญพิทักษ๑ 

ชํางไฟฟูา (ปวส.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือการพัฒนาชุดสาธิตหม๎อแปลงไฟฟูาใช๎ในการเรียน
การสอนวิชาหม๎อแปลงไฟฟูาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตหม๎อแปลงไฟฟูาเปรียบเทียน
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกํอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน และ ศึกษาความพึง
พอใจของผู๎เรียนที่มีตํอชุดสาธิตหม๎อแปลงไฟฟูาในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา
หาข๎อมูลที่เกี่ยวกับตัวโครงการหลังจากนั้นจึงเริ่มหาวัตถุอุปกรณ๑ตํางมาเพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน 
โดยเริ่มจากการทําโครงสร๎างไม๎อันมาทําเป็นแผงแล๎วจึงคํอยทําในสํวนตํางๆ จากนั้นจึงทํา
การติดตั้งอุปกรณ๑ 
 
 
 



ชือ่ผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
วันฉลิม  พันธ๑ประดิษฐ๑ 
วีระชาติ  ขําวิชัย 

เลื่อยจากหินเจียร ชํางไฟฟูา (ปวส.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือทําให๎มีความงํายและคลํองตัวในการบริการใน
การศึกษา ชุดลําโพงเคลื่อนที่ มีความลําช๎าในการทํางานดังนั้น เพ่ือความสะดวกสบายและ
งํายตํอการใช๎งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานให๎เป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆ ได๎
หลากหลายแบบ ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา ชุดฝึกถอดประกอบเครื่อง
จักรยานยนต๑ คณะผู๎จัดทําจึงเห็นความสําคัญในสํวนนี้ ทําอยํางไรถึงจะมีความงํายตํอการใช๎
ชุดลําโพงเคลื่อนที่ ในการบริการนั้นจะทําให๎สะดวกตํอการใช๎งาน และทําการแก๎ปัญหาของ
ลําโพงเคลื่อนที่ปัญหานั้นๆ เพ่ือมิให๎ปัญหานั้นกลับ มาแสดงใหมํอีกครั้ง ดังนั้นคณะผู๎จัดทํา
จึงได๎คิดจัดทําโครงการชุดลําโพงเคลื่อนที่ เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายและศึกษาวํา
กลไกนั้นๆ มีลักษณะเป็นแบบใด ผลการดําเนินงานพบวําชุดลําโพงเคลื่อนที่ ที่เราได๎
สร๎างสรรค๑ขึ้นนั้นสามารถใช๎งานได๎จริงตรงตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ตอบสนองตํอการใช๎งาน
ได๎เป็นอยํางดี และมีความปลอดภัยในการใช๎งาน 

นายธีรพงษ๑   มํวงน๎อยเจริญ   
นายสันติสุข        อิสรัญ 
 

ชุดฝึกทดลองควบคุม
มอเตอร๑ 3 เฟส 

ชํางไฟฟูา (ปวส.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือแก๎ไขปัญหา ผู๎จัดทําได๎เห็นจุดบกพรํองในการ
จัดเตรียมอุปกรณ๑ในการเรียนการสอนฝึกทดลองควบคุมมอเตอร๑ 3 เฟส คืออุปกรณ๑ใช๎พ้ืนที่
เยอะมาก อุปกรณ๑เรียงไมํเป็นระเบียบไมํเป็นแถว และไมํรู๎วําอุปกรณ๑ ตัวไหนอยูํในตู๎
คอนโทรลและโชว๑อยูํหน๎าตู๎คอนโทรล และในสํวนการจัดเตรียมอุปกรณ๑ในการเรียนการ
สอนใช๎เวลานานพอสมควร ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาหาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง
กับตัวโครงการหลังจากนั้นจึงเริ่มหาวัสดุอุปกรณ๑ตํางมาเพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากนํา
อุปกรณ๑ที่ได๎มามาหาขนาดแตํละตัวแล๎วจึงออกแบบตู๎ชุดฝึกให๎ได๎ตามขนาดที่เราต๎องกา
ตํอจากนั้นทําโครงตู๎แล๎วนําไม๎มาประกอบเข๎ากับโครงตู๎แล๎วจึงวาดแบบของอุปกรณ๑ตํางๆที่ 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายสมร       ศรีแก๎ว 
นายธนบดี    รักษ๑ภูํพวง 
 

เครื่องพรวนดินและถาง
หญ๎า 
 

ชํางไฟฟูา (ปวส.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือเกษตรกรชาวนาจะได๎มีเครื่องมือที่ดีในการทํานาทํา
สวน ชํวยเบาแรงของเกษตรกร ได๎อยํางดี และยังสามารถทําเองได๎ ไมํยากยังนํากลับไปใช๎
ในชีวิตประจําวันได๎จริงในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา หาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับ
ตัวโครงการ หลังจากนั้น จึงเริ่มหาวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ เชํน เครื่องตัดหญ๎าที่มีอยูํ แตํต๎องเป็น
เครื่องที่มีแรงม๎าสูงและต๎องเป็นเครื่อง สองจังหวะ เพ่ือที่จะให๎เครื่องมีแรงที่จะพรวนดินได๎ 
จากนั้น นําเครื่องที่ได๎มา ติดกับโครงเหล็กเครื่องตัด หญ๎า สํวนหัวพรวนดินต๎องออกแบบหัวที่ 
หลังจากได๎ทดลองใช๎งาน ประสิทธิภาพ ของเครื่องพรวนดินและถางหญ๎าสรุปได๎ดังนี้การ
ทดลองสามารถ พรวนดินได๎จริง เครื่องพรวนดินนี้ ยังใช๎ถางหญ๎าหรือสามารถตีหน๎าดินให๎
พร๎อมปลูกผักหรือใช๎งานได๎ 

นายศุภกร  สิงห๑บุบผา 
นางสาวภิมลทิพย๑  ธรรมนิทา 

ชุดสาธิตการตํอวงจรพัด
ลม และวิเคราะห๑อาการ
เสีย 

ชํางไฟฟูา (ปวส.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนให๎กับนักเรียน นักศึกษาใน
รายวิชางานซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา มีความเข๎าใจในทฤษฎี และการปฏิบัติในการซํอมพัดลม 
กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจและสามารถนํากลับไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎จริง ในการ
ดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา หาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวโครงการ หลังจากนั้นจึงเริ่ม
หาวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ มาเพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากนําอุปกรณ๑ที่ได๎มา มาหาขนาดแตํละ
ตัว แล๎วจึงออกแบบชุดฝึกสาธิต และชุดเปรียบเทียบให๎ได๎ตามขนาดที่เราต๎องการ จากนั้นนํา
ไม๎มาประกอบเข๎ากับโครงชุดฝึก แล๎วจึงวาดแบบของอุปกรณ๑ตํางๆ ที่เราออกแบบไว๎ลงหน๎า
ชุดฝึก ทําการเจาะรูตามขนาดอุปกรณ๑ แล๎วนําแผํนรามิเนตมาติด เจาะรูอุปกรณ๑ แล๎วนํา
อุปกรณ๑มาติดตั้งลงในชุดฝึกสาธิต พร๎อมกับตํอสายไฟเข๎ากับอุปกรณ๑ของแตํละตัว  
 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
พิธาร  บุญศร ี
กิตติธัช  ฉลูทอง 

เครื่องขายปากกาหยอด
เหรียญ 

ชํางไฟฟูา (ปวส.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อทําให๎มีความงํายและคลํองตัวในการบริการใน
การศึกษา ชุดลําโพงเคลื่อนท่ี มีความลําช๎าในการทํางานดังนั้น เพื่อความสะดวกสบายและงําย
ตํอการใช๎งานท้ังนี้เพื่อชิ้นงานให๎เป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนาชิ้นงานอื่นๆ ได๎หลากหลาย
แบบ ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา ชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต๑ 
คณะผู๎จัดทําจึงเห็นความสําคัญในสํวนนี้ ทําอยํางไรถึงจะมีความงํายตํอการใช๎ชุดลําโพง
เคลื่อนท่ี ในการบริการนั้นจะทําให๎สะดวกตํอการใช๎งาน และทําการแก๎ปัญหาของลําโพง
เคลื่อนท่ีปัญหานั้นๆ เพื่อมิให๎ปัญหานั้นกลับ มาแสดงใหมํอีกครั้ง ดังนั้นคณะผู๎จัดทําจึงได๎คิด
จัดทําโครงการชุดลําโพงเคลื่อนท่ี เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและศึกษาวํากลไกนั้นๆ มี
ลักษณะเป็นแบบใด ผลการดําเนินงานพบวําชุดลําโพงเคลื่อนท่ี ท่ีเราได๎สร๎างสรรค๑ขึ้นนั้น
สามารถใช๎งานได๎จริงตรงตามวัตถุประสงค๑ท่ีต้ังไว๎ตอบสนองตํอการใช๎งานได๎เป็นอยํางดี และมี
ความปลอดภัยในการใช๎งาน 

นายพิพัฒน๑      เกตุราม 
นายสิทธิโชค          แตงเผือก 
 

แมํแรงไฟฟาูโดยใช๎กระแส
แบตเตอรี่ 

ชํางไฟฟูา (ปวส.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อเป็นเครื่องทุํนแรงให๎กับผู๎ปฎิบัติงาน เพื่อให๎ได๎
ชิ้นงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีทัศคติท่ีดีตํอวิชาชีพ และสามารถนํากับไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎จริงในการดําเดินงานนั้น ผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาหาข๎อมูลท่ีเกี่ยวกับข๎องกับตัว
โครงการ หลังจากนั้นจึงเริ่มจัดหาวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ มาเพื่อเริ่มปฎิบัติงาน โดยเริ่มจากนํา
อุปกรณ๑ท่ีได๎มาทดลองใช๎งานสํารวจความเร็วของมอเตอร๑ขนาดเฟืองท่ีจะสามารถทําใ ห๎
มอเตอร๑ช๎าลง เลือกขนาดและความสูงของแมํแรงท่ีมีความคงทนหรือมีขนาดท่ีเหมาะสมกับตัว
ชิ้นงาน เลือกขนาด ความหนาของเหล็กให๎มีความคงทนเหมาะสมตํอกําลังมอเตอร๑จากกรา
ทดลองใช๎งานแมํแรงไฟฟูาโดยใช๎กระแสแบตเตอรี่สามารถใช๎งานได๎จริงตามวัตถุประสงค๑เป็น
เครื่องทุํนแรงให๎กับผู๎ปฎิบัติงาน และสามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายกฤษฏา   แจํมจํารัส 
นายวรพจน๑   เอ่ียมวิลัย 
 

คอนโดไส๎เดือนแบบครบ
วงจร 
 

ชํางไฟฟูา (ปวส.) ในปัจจุบันมีการผลิตสิ่งประดิษฐ๑ทางการเกษตรมากมาย ตอบสนองความต๎องการของมนุษย๑ 
เพ่ือการแก๎ไขปัญหาที่มีอยูํอยํางไมํจํากัด และเนื่องด๎วยอาชีพหลักของประเทศไทย คือ 
อาชีพเกษตรกร ซึ่งมักพบปัญหาในการประกอบอาชีพ หลากหลายด๎าน เชํน ปัญหาของดิน
,น้ํา และอากาศ ซึ่งสํงผลกระทบตํอผลผลิตทางการเกษตร  ปัจจุบันมีผู๎คิดค๎นสิ่งประดิษฐ๑ที่
จะชํวยแก๎ไข หรือ พัฒนาสํงเสริม ทางการเกษตร เชํน กังหันบําบัดน้ําเสีย เครื่องทุํนแรง 
เครื่องแยกผลผลิต คอนโดไส๎เดือน อุปกรณ๑หํอผลไม๎ และอีกๆอีกมากมายคอนโดไส๎เดือน 
เป็นการเลี้ยงไส๎เดือน เพ่ือผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว๑ มีผู๎สนใจจํานวนมาก เลี้ยงไส๎เดือนแบบ
คอนโด เอ้ือสําหรับคนมีพ้ืนที่น๎อย มูลไส๎เดือนสามารถแปรรูปทําเป็นปุ๋ยอินทรีย๑ บรรจุถุง 
และน้ําหมักชีวภาพบรรจุขวด สามารถขยายพันธุ๑ไส๎เดือนจําหนํายได๎ และยังทําเป็นอาชีพ
เสริมได๎ สร๎างรายได๎ให๎ครอบครัวได๎เป็นอยํางดี จากข๎อมูลดังกลําว เราจึงเห็นความสําคัญ
ของสิ่งประดิษฐ๑ จึงตัดสินใจทําโครงการคอนโดไส๎เดือนขึ้น เพ่ือใช๎ทางการเกษตร และ
สามารถตํอยอดทําเป็นอาชีพเสริมได๎ ใช๎มูลไส๎เดือนทําปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือทําให๎ดินดี เหมาะกับ
การเพาะปลูกพืชผัก โดยเป็นการพัฒนาตํอยอดสิ่งประดิษฐ๑ให๎กํอประโยชน๑สูงสุด 

โมเดลเกราะพลังงาน นายจิรายุ บุญเกิด              
นายรัฐนนท๑ ทุสิทธิ์ 
 

ชํางไฟฟูา (ปวส.) 
 
 
 
 
 
 

การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสะดวกสบายตํอผู๎ใช๎ในการศึกษาโมเดลและสามารถ
ในการเรียนได๎งํายยิ่งขึ้นตํอการสอนได๎งํายยิ่งขึ้น เพ่ือลดเวลาในการหาอุปกรณ๑ที่จักเก็บ
อุปกรณ๑ เพ่ือการทํางานที่งํายขึ้นในการหาวัสดุอุปกรณ๑ในการดําเนินงานนั้ นผู๎จัดทําได๎
ทําการศึกษาหาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวโครงการหลังจากนั้นจึงเริ่มหาวัสดุอุปกรณ๑ตํางมา
เพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากนําอุปกรณ๑ที่ได๎มามาหาขนาดแตํละตัวแล๎วจึงออกแบบ
โมเดลให๎ได๎ตามขนาดที่เราต๎องการ  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
 นายดํารงฤทธิ์ งามนิล  
 นายจิรายุส ซ๎ายบุรี 

ปลั๊กเช็คกราวนด๑ ชํางไฟฟูา (ปวส.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือทําให๎มีความงํายและคลํองตัวในการบริการใน
การศึกษา ชุดลําโพงเคลื่อนที่ มีความลําช๎าในการทํางานดังนั้น เพ่ือความสะดวกสบายและ
งํายตํอการใช๎งานทั้งนี้ เพ่ือชิ้นงานให๎เป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆ ได๎
หลากหลายแบบ ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา ชุดฝึกถอดประกอบเครื่อง
จักรยานยนต๑ คณะผู๎จัดทําจึงเห็นความสําคัญในสํวนนี้ ทําอยํางไรถึงจะมีความงํายตํอการใช๎
ชุดลําโพงเคลื่อนที่ ในการบริการนั้นจะทําให๎สะดวกตํอการใช๎งาน และทําการแก๎ปัญหาของ
ลําโพงเคลื่อนที่ปัญหานั้นๆ เพ่ือมิให๎ปัญหานั้นกลับ มาแสดงใหมํอีกครั้ง ดังนั้นคณะผู๎จัดทํา
จึงได๎คิดจัดทําโครงการชุดลําโพงเคลื่อนที่ เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายและศึกษาวํา
กลไกนั้นๆ มีลักษณะเป็นแบบใด ผลการดําเนินงานพบวําชุดลําโพงเคลื่อนที่ ที่เราได๎
สร๎างสรรค๑ขึ้นนั้นสามารถใช๎งานได๎จริงตรงตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ตอบสนองตํอการใช๎งาน
ได๎เป็นอยํางดี และมีความปลอดภัยในการใช๎งาน 

นายสัญลักษณ๑   เพลินจิตต๑ 
ลนายยงยุทธ๑       คุํยตํวน 
 

เครื่องดูดเปุาใบไม๎ ชํางไฟฟูา (ปวส.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือนําเครื่องไปดูดและเปุาใบไม๎ตามที่ตํางๆหรือ ตาม
วิทยาลัยและแหลํงชุมชนตํางๆในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาหาข๎อมูลที่
เกี่ยวข๎องกับตัวโครงการ หลังจากนั้นจึงเริ่มหาวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ เพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่ม
จากนําอุปกรณ๑ที่ได๎มามาหาขนาดแตํละตัวแล๎วจึงออกแบบเขียนในกระดาษและนําแผํน
ออกแบบนี้เริ่มทําชิ้นงานขึ้นและทําการทดลองวําใช๎งานได๎จริงหรือไมํ และสามารถพร๎อมใช๎
งานจริงได๎และแก๎ไขชิ้นงานในสํวนที่บกพรํอง 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายวัฒนะ         คงอารมย๑    
นายศุภฤทธิ์        เมืองรมย๑ 
 

ปืนล๎างเครื่องปรับอากาศ
ติดกล๎อง 

ชํางไฟฟูา (ปวส.) การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสะดวกสบายตํอผู๎ใช๎ในงานการทําความสะอาดล๎าง
เครื่องปรับอากาศและการทํางานมีความละเอียดมากขึ้นลดคราบสิ่งสกปรกในมุมอับ เพ่ือ
ลดเวลาในการทําความสะอาด เพ่ือการทํางานที่งํายขึ้นในการทําความสะอาดล๎าง
เครื่องปรับอากาศในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาหาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัว
โครงการหลังจากนั้นจึงเริ่มหาวัสดุอุปกรณ๑ตํางมาเพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากนําอุปกรณ๑
ที่ได๎มามาหาขนาดแตํละตัวแล๎วจึงออกแบบปืนฉีดน้ําล๎างเครื่องปรับอากาศให๎ได๎ตามขนาด
ที่ เราต๎องการ ตํอจากนั้นนํากล๎องงูมาประกอบเข๎ากับโครงสร๎างของปืนฉีดน้ําล๎าง
เครื่องปรับอากาศ แล๎วจึงวาดแบบของอุปกรณ๑ตํางๆ นําปืนฉีดน้ําล๎างเครื่องปรับอากาศมา
ประกอบยึดติดเข๎ากับกล๎องดู กล๎องดสูามารถเชื่อมตํอกับมือถือได๎เราสามารถดูภาพได ๎
 

นายชัยเทพ สุขงาม  
นายอานนท๑ มํวงสาร 

กังหันลมผลิตไฟ ชํางไฟฟูา (ปวส.)  โครงการเรื่องกังหันลมผลิตกระแสไฟฟูามีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาหลักการและวิธีสร๎าง
กังหันลมผลิตกระแสไฟฟูา โดยทาการออกแบบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟูา จากนั้นใช๎
อุปกรณ๑ตํางๆเชํน เจนเนอเรเตอร๑ ชุดแสดงผลข๎อมูล ใบพัด แบตเตอรี่ประกอบเข๎าด๎วยกัน 
โดยมีวิธีการทดลอง ดังนี้ นาใบพัดเส๎นผําศูนย๑กลาง 84นิ้ว มาศึกษา โดยนามาประกอบ
กังหันลมผลิตกระแสไฟฟูาแล๎วใช๎แรงลมจากธรรมชาติ เครื่องกังหันลมผลิตกระแสไฟฟูามี
หลักการคือ ใช๎แรงของลม ทาให๎ใบพัดของกังหันลมหมุนแล๎วไปหมุนแกนของเจนเนอเร
เตอร๑แล๎วจะทาให๎เกิดกระแสไฟฟูา ได๎ทาผลการทดลอง ดังนี้ เมื่อมีแรงลม กระแสไฟฟูาจะ
ไมํคงที่จะได๎กระแสไฟฟูาตามแรงของลม แรงลมตํอความเร็วรอบ หมุนด๎วยความเร็วลม60
รอบตํอ1นาทีแรงดันไฟฟูาที่ผลิตได๎มากกวํา12V  
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นาวสาวบุศราภรณ๑ ภักดิ์คํา 
นายณัฐพงษ๑ ช๎างงาม 

เครื่องแยกเหรียญและ
นับเงินอัตโนมัติ 

อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) เนื่องจากในปัจจุบันมีธุระกิจเกี่ยวกับตู๎เติมเงินและเครื่องซักผ๎ายอดเหรียญจํานวนมากทํา
ให๎เจ๎าของธุระกิจต๎องมาเสียเวลาในการนับเหรียญแยกเหรียญแล๎วจะทําให๎เกิดการ
ผิดพลาดในการนับเหรียญใหมํดังนั้นทางคณะผู๎จัดทําจึงได๎สร๎างครื่องแยกเหรียญและนับ
เหรียญอัตโนมัติทําให๎เจ๎าของธุระกิจสามารถนําเหรียญที่ได๎มาคัดแยกเหรียญและนับ
เหรียญได๎อยํางสะดวกและรวดเร็วและมีความผิดพลาดน๎อยกวํานับเอง 

นายนนทกฤษ วันฤกษ๑  
นายสรศักดิ์    สักดาธรรมนาถ 
 

เครื่องรดน้ําต๎นไม๎
อัตโนมัติ 

อิเล็กทรอนิกส๑ (ปวช.) เนื่องจากสมัยกํอนเกษตรกร มักนิยมรดน้ํา เป็นสวน หรือ เป็นแปลงผักสวนครัว ซึ่งในการ
รดน้ํานั้นจะใช๎เวลาเป็นจํานวนพอสมควร เช๎า – เย็น หรือ กลางวัน  จึงอาจจะไมํมีเวลา
แบํงทําอยํางอ่ืน ในปัจจุบัน จึงมีความคิดอันก๎าวไกลของระบบ อิเล็กทรอนิกส๑ ได๎ทํา
เครื่องมือและอุปกรณ๑ในการเกษตร เพ่ือลดเวลาในการทําสวน และมีเวลาในการทํางาน
อ่ืน ๆ คณะผู๎จัดทํา จึงมีแนวคิดทําเครื่องตั้งเวลารดน้ําอัตโนมัติ เพื่อลดปัญหาของการไมํมี
เวลารดน้ําเป็นบางครั้ง และให๎เกษตรกรใช๎เวลาในการดูแลศัตรูพืชได๎เป็นต๎น โดยเครื่องตั้ง
เวลารดน้ําจะใช๎เวลาที่เกษตรกรปูอนคําสั่ง 
 
 
 
 



 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายพีรพฒัณ๑       พงษ๑เทียน  
นางสาวนฤมล      ใจหมั่น  
นางสาวสุภารัตน๑   เชดิเฉลียว  
 

เครื่องตรวจจับแก๏สรั่ว อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) เนื่องจากในสมัยนี้คนสํวนใหญํยังใช๎เตาแก๏สในการประกอบอาหารกันอยูํจึงอาจขาดการตรวจเช็ค
ระบบแก๏ส ซึ่งทําให๎เกิดปัญหาแก๏สรั่วบริเวณห๎องครัว มาจากถังแก๏ส ซึ่ งใช๎แก๏สเป็นเชื้อเพลิงใน
การหุงต๎มและประกอบอาหาร อาจขาดการตรวจเช็คถังแก๏ส ในปัจจุบันระบบปูองกันภัยได๎เข๎ามา
มีบทบาทสําคัญในการปูองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได๎อยํางไมํคาดคิด เพื่อลดความเสี่ยงและ
ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาแก๏สไวไฟรั่วไหล ซึ่งนํามาสูํ การเกิดเพลิงไหม๎มีความ
สูญเสียตํอชีวิตและทรัพย๑สินคณะผู๎จัดทํามีแนวคิดในการทําเครื่องตรวจจับและแจ๎งเตือนแก๏สรั่วที่
สามารถเลือกระดับปริมาณแก๏สที่จะทําการแจ๎งเตือนให๎แกํผู๎ใช๎แก๏ส ได๎รับรู๎และปูองกันกํอนเกิด
เหตุไฟไหม๎ ปูองกันความสูญเสียชีวิตและทรัพย๑สิน ยังสามารถทําการแก๎ปัญหาการรั่วไหลของ
แก๏สไวไฟกํอนที่จะเกิดอันตราย เครื่องนี้ใช๎ในการตรวจสอบการร่ัวไหลของแก๏สไวไฟในครัวเรือน 

นายเอกราช  เหล็งนุ๎ย 
นายสทุธิภัทร  แมนสบืชาติ 
นายปิยะ  ริยะจนัทร๑ 

หุํนยนต๑อัตโนมตัิลูกชํวง
มังกรบิน 

อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) 
 
 

โครงการ เรื่อง ถังขยะจากกระป๋องเบียร๑ มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎คนในสังคมเห็นคุณคําของสิ่งของ
เหลือใช๎มาทําสิ่งประดิษฐ๑ที่มีประโยชน๑ และทําให๎คนสํวนใหญํใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ในการ
ประดิษฐ๑หรือทําของที่สามารถใช๎งานได๎จริงจากสิ่งของที่ไมํใช๎แล๎วหรือเหลือใช๎นํามาทําเป็นของใช๎
ตํางๆ เชํน ถังขยะ โคมไฟ แจกัน ที่ใสํอุปกรณ๑เครื่องเขียนตํางๆ และสามารถลดคําใช๎จํายได๎ด๎วย
อีกทั้งยังสามารถขยะปริมาณของขยะตํางๆ ที่มีเยอะมากเกินไปจนทําให๎เกิดภาวะโลกร๎อน
 ทั้งนี้ ผู๎จัดทําจึงได๎คิดหาวิธีที่จะเพิ่มมูลคําของสิ่งของที่ไมํใช๎แล๎วอยํางเชํน
กระป๋องเบียร๑ทั่วไป สามารถนํามาประดิษฐ๑ของใช๎ได๎อยํางอยํางเพื่อเพิ่มคุณคําให๎กับตัวมันตัวอยาํง 
เชํน ที่ใสํของใช๎สํวนตัว ที่ใสํดินสอ ที่ให๎อาหารนก แจกันใสํดอกไม๎ และถังขยะ เป็นต๎น และ
กระป๋องยังสามารถประดิษฐ๑ของเลํนได๎อีกด๎วยตัวอยําง เชํน ของตกแตํงตามเทศกาลตํางๆ กําไร
ข๎อมือสวยๆ กระปุกออมสิน เครื่องบินของเลํน และรถของเลํนเป็นต๎น และทั้งนี้สิ่งของที่ทําจาก
กระป๋องสามารถเก็บไว๎ได๎เป็นเวลานานมีความทนทานอยูํพอสมควร และผลจากการดําเนินงาน
คร้ังนี้ สามารถที่จะลดปริมาณขยะในพื้นที่ตํางๆ 



 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายธีรพล  ชุมมณเทียร 
นายธีรภัทร  กลีบกาํไร 
นายวรกริช  แก๎วเก๎า 

พาวเวอร๑แบงค๑สตาร๑ทรถ
จักยานยนต๑ 

อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถานศึกษาทีส่ําคัญในการผลิตบุคลากรด๎านวิชาชีพออกสูํตลาดแรงงาน
และสภาพความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันทําให๎ การขยายการผลิต
ทางด๎านอุตสาหกรรมอยํางกว๎างขวางนักศึกษาด๎านสายวิชาชีพจึงเป็นที่ต๎องการ ของ
ตลาดแรงงานเป็นจํานวนมากด๎วยเชํนกันสถาบันการศึกษาตํางๆได๎ให๎ความสําคัญตํอการพัฒนา
ปรับปรุงเพิ่มเติมเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให๎สถาบันและบุคลากรได๎เรียนรู๎และก๎าวทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงที่ไมํมีที่สิ้นสุดคณะผู๎จัดทําได๎เล็งเห็นวําความสําคัญของปัญหาการหายของรถจึงได๎
ทําการศึกษาค๎นคว๎าออกแบบและทําการทดลองเกี่ยวกับกลํองสายลับที่นํามาใช๎งานได๎จริงทั้งนี้
ทั้งนั้นเราต๎องคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช๎งานของกลํองสายลับวําจะประสบความสําเร็จมาก
และมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดเพื่อที่จะได๎บรรลุวัตถุประสงค๑ที่เราตั้งไว๎คณะผู๎จัดทําหวังวํา
โครงการนี้จะสามารถเป็นแนวทางการจัดทําโครงการของผู๎ที่สนใจและสามารถนําไปพัฒนาตํอให๎
เกิดประโยชน๑มากข้ึนไป 

นายคณัสนันท๑  มิดดี ้
นายธนวัฒน๑  พูพุํม 
นายปฐพี  พลอยพลอย 

เครื่องอบรองเท๎า อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) 
 
 

เนื่องจาก คณะผู๎จัดทําเล็งเห็นถึงปัญหาการจัดวางรองเท๎าไมํเป็นระเบียบ ณ แผนกวิชาการบัญชี 
อาคารบริหารธุรกิจ อีกทั้งรองเท๎าที่ถูกสวมใสํเป็นระยะเวลานานๆ จะทําให๎เกิดกลิ่นเหม็นอับ ซึ่ง
สํงผลกระทบตํอบรรยากาศภายในห๎องเรียน โดยวิธีการแก๎ไขปัญหาเบื้องต๎น ในการระงับกลิ่นเท๎า 
คือ นักเรียน นักศึกษาใช๎วิธีการโรยแปูงที่รองเท๎า แตํนั้นเป็นเพียงการแก๎ปัญหาชั่วครูํเทํานั้น 
ดังนั้นคณะผู๎จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะทําตู๎วางรองเท๎าระงับกลิ่นขึ้นมา เพื่อแก๎ปัญหาการวางรองเท๎า
ที่ไมํเป็นระเบียบ และกลิ่นเหม็นของรองเท๎าโดยมีกลิ่นของสมุนไพรนานาชนิด เพื่อใช๎ในการระงับ
กลิ่นเหม็นอับดังกลําวผลการทดลองการใช๎ตู๎วางรองเท๎ากลิ่นหอมของ นักเรียน นักศึกษา แผนก
บัญชี แล๎วพบวํา สามารถชํวยแก๎ปัญหาการวางรองเท๎าที่ไมํเป็นระเบียบได๎ อีกทั้งสรรพคุณแตํละ
ชนิดของสมุนไพร ยังชํวยระงับกลิ่นเหม็นอับของรองเท๎าได๎ดีอีกด๎วย 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายธนิน  ทองเอม 
นายพงศกร  อํวมประสิทธิ์ 
นายพงศกร กรรณสูตร 

โยนลูกชํวงมังกรบิน อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) โครงการ เรื่อง อุปกรณ๑สํานักงานจากกระดาษ มีจุดมุํงหมายเพ่ือคิดค๎นอุปกรณ๑สํานักงาน
ชิ้นใหมํที่ทํามาจากกระดาษเหลือใช๎ เพราะเป็นสิ่งที่มีมูลคําต่ํา และยังไมํคํอยมีการนํา
กระดาษมาทําเป็นสิ่งของเครื่องใช๎มากนัก จึงเป็นสิ่งที่ถูกมองวําเป็นวัสดุขนาดเล็กที่เมื่อใช๎
งานทั้งสองหน๎าก็จะถูกเข๎ากระบวนการทําลาย คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดค๎นวิธีการทําอุปกรณ๑
สํานักงานใหมํ โดยการนํากระดาษเหลือใช๎มา รีไซเคิล เป็นอุปกรณ๑สํานักงาน(ชั้นวางของ) ที่
มีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช๎งานที่ยาวนาน มีรูปแบบที่แปลกใหมํ และสวยงาม ซึ่ง
การนํากระดาษมาใช๎ในการจัดทําโครงการ อุปกรณ๑สํานักงานจากกระดาษ นอกจากจะเป็น
การสร๎างอุปกรณ๑สํานักงานชิ้นใหมํแล๎ว ยังเป็นการลดการตัดไม๎ทําลายปุา  
 

นายปรเมศว๑  งามศร 
นายภัฐรชัย  เพชรเย็น 
นายบุญฤทธิ์  น๎อยคํานุช 

เครื่องปิ้งข๎าวโพด อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่สําคัญในการผลิตบุคลากรด๎านวิชาชีพออกสูํ
ตลาดแรงงานและสภาพความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันทําให๎ 
การขยายการผลิตทางด๎านอุตสาหกรรมอยํางกว๎างขวางนักศึกษาด๎านสายวิชาชีพจึงเป็นที่
ต๎องการ ของตลาดแรงงานเป็นจํานวนมากด๎วยเชํนกันสถาบันการศึกษาตํางๆได๎ให๎
ความสําคัญตํอการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให๎สถาบันและบุคลากร
ได๎เรียนรู๎และก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่ไมํมีที่สิ้นสุดคณะผู๎จัดทําได๎เล็งเห็นวําความสําคัญ
ของปัญหาการหายของรถจึงได๎ทําการศึกษาค๎นคว๎าออกแบบและทําการทดลองเกี่ยวกับ
กลํองสายลับที่นํามาใช๎งานได๎จริงทั้งนี้ทั้งนั้นเราต๎องคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช๎งานของ
กลํองสายลับวําจะประสบความสําเร็จมากและมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดเพ่ือที่จะได๎
บรรลุวัตถุประสงค๑ที่เราตั้งไว๎คณะผู๎จัดทําหวังวําโครงการนี้จะสามารถเป็นแนวทางการ 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายฐาปนพงษ๑  สิริกัลยารวัตร 
นายพรรษกร  โสพงษ๑   

เปิด-ปิดผํานเครือขําย
แลน 

อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) โครงงานเรื่องการประดิษฐ๑ชิ้นงานจากกระดาษหนังสือพิมพ๑ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาพัฒนา
งานฝีมือ กรรมวิธีการประดิษฐ๑ชิ้นงานจากกระดาษรีหนังสือพิมพ๑ เพ่ือให๎สามารถผลิต
ชิ้นงานจากกระดาษหนังสือพิมพ๑  ซึ่งเป็นการสร๎างงานสร๎างรายได๎ และใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ เพ่ือตระหนัก และเห็นคุณคําของกระดาษรีไซเคิล 
ที่มีอยูํในบ๎าน ชุมชน และโรงเรียน ซึ่งหาได๎งํายมาประดิษฐ๑เป็นชิ้นงาน เพ่ือให๎มีเจตคติที่ดี
ตํอการเรียนในการเรียนรู๎ เพ่ือให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ในการประดิษฐ๑ผลิตภัณฑ๑ทําจาก
กระดาษหนังสือพิมพ๑ 

นายภาณุพงษ๑  ขุนนนท๑ 
นายยาซิน  ยาคูบู 
นายวุฒิชัย  เกิดนิคม       
 

สมาทโฮม อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) 
 
 

โครงการ สมาทโฮม เป็นโครงการที่เกิดจากปัญหาในชีวิตประจําวันคือ การลืมปิดไฟในสํวน
ที่ไมํได๎ใช๎งาน ทําให๎เสียคําไฟเพ่ิมขึ้น ถ๎าเรามีระบบควบคุมไฟในห๎องตํางๆ คอยควบการคุม
การเปิดไฟในยามที่มีคนและปิดไฟในยามที่ไมํมีคน และการลืมปิดไฟ ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอ
การสิ้นเปลืองงบประมาณจํานวนมาก ซึ่งในปัจจุบันมีระบบอินเตอร๑เนตที่มีทุกที่ และ
สามารถใช๎ประโยชน๑จากระบบ อินเตอร๑เนตทําให๎ชํวยประหยัดคําใช๎จําย กับสถานการณ๑
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมที่เต็มไปด๎วยความเรํงรีบและจะเกิดความเสียหายอยํางมาก 

 
 
 
 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายพชรกร  แก๎วสะอาด 
นายพิชญานิน  รัตติมาสกล 
นายสหรัฐ  สุวรรณโชติ 

เครื่องไกวเปลเด็ก
อัตโนมัติ 

อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) โครงงานเรื่องการประดิษฐ๑ชิ้นงานจากกระดาษหนังสือพิมพ๑ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาพัฒนา
งานฝีมือ กรรมวิธีการประดิษฐ๑ชิ้นงานจากกระดาษรีหนังสือพิมพ๑ เพ่ือให๎สามารถผลิต
ชิ้นงานจากกระดาษหนังสือพิมพ๑  ซึ่งเป็นการสร๎างงานสร๎างรายได๎ และใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ เพ่ือตระหนัก และเห็นคุณคําของกระดาษรีไซเคิล 
ที่มีอยูํในบ๎าน ชุมชน และโรงเรียน ซึ่งหาได๎งํายมาประดิษฐ๑เป็นชิ้นงาน เพ่ือให๎มีเจตคติที่ดี
ตํอการเรียนในการเรียนรู๎ เพ่ือให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ในการประดิษฐ๑ผลิตภัณฑ๑ทําจาก
กระดาษหนังสือพิมพ๑ 

นายยุทธภูมิ แก๎วดวงใหญํ 
นายจุลจิตต๑ จันทรา 
 

คอมพิวเตอร๑เพ่ือสื่อการ
เรียนการสอน 

อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) 
 
 

การออกแบบและสร๎างเคสคอมพิวเตอร๑ด๎วยแผํนอะคริลิคใส  เพ่ือสร๎างเคสที่มั่นคงแและ
ถูกต๎องตามแบบที่ต๎องการ และสามารถมองเห็นสํวนประกอบทั้งหมดได๎ ไมํมีความซับซ๎อน
จนเกินไป เพ่ือสะดวกแกํอาจารย๑ที่นําไปเป็นสื่อการเรียนการสอน ทําให๎นักเรียนที่สนใจด๎าน
นี้เข๎าใจ เข๎าถึง และได๎ความรู๎ตามจุดประสงค๑ของอาจารย๑ผู๎สอน คอมพิวเตอร๑ที่นํามาเสนอ 
ถูกสร๎างขึ้นและทดสอบความแข็งแรง ผลปรากฏเป็นที่นําพอใจ โครงสร๎างสวยงามและ
แข็งแรง 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นาย ศรัณย๑ มลิว๎ลย๑ 
นายอธิพัฒน๑ ผํองใส 
นายอวิรุทธิ์ จารุสิทธิ์ 

หุํนยนต๑กู๎ภัย
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่สําคัญในการผลิตบุคลลากรด๎านวิชาชีพออกสูํ
ตลาดแรงงานและสภาพความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน
ทําให๎ การขยายการผลิตทางด๎านอุตสาหกรรมอยํางกว๎างขวาง นักศึกษาด๎านสายวิชาชีพจึง
เป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงานเป็นจํานวนมากด๎วยเชํนกัน สถาบันการศึกษาตํางๆได๎ให๎
ความสําคัญตํอการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให๎สถาบันและบุคลากร
ได๎เรียนรู๎และก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่ไมํมีที่สิ้นสุด  
 

นายอรรถชัย แผํทอง 
นายณัฐวุฒิ  เพ็งยิ้ม 
นายศิวกร   สูงหะนู 
 
 
 
 

เครื่องทําความสะอาด
พ้ืนอัตโนมัติ 

อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) 
 
 

เนื่องจากในสมันปัจจุบันนี้ตามอาคารบ๎านเรือนทั่วๆไปอาจมีเศษขยะอยูํมากมายทั้งชิ้นเล็ก
ชิ้นใหญํที่อาจมองเห็นหรือไมํสามารถมองเห็นได๎อาจทําให๎เกิดผลเสียตํอคนรอบข๎างหรือ
แม๎แตํตัวเราได๎ หรืออาจทําให๎  เกิดมลพิษ แกํโลกของเราได๎ การจัดสร๎างเครื่องทําความ
ความสะอาดพ้ืนอัตโนมัติ ควบคุมโดยรับคําสั่งการทํางานจากสวิตซ๑ปิด-เปิดเครื่อง พ้ืนที่การ
ทํางานของเครื่องทําความสะอาดพ้ืนจะต๎องกําหนดโดยตึกแนวรอบพ้ืนที่ด๎วยเทปกาวสีดํา
เครื่องทําความสะอาดพ้ืนอัตโนมัติมีสํวนประกอบหลัก 2 สํวน คือสํวนแรกเป็นสํวนของ
โครงสร๎าง ทําจากเหล็กอะลูมิเนียมและไม๎นํามาประกอบกันจะได๎โครงสร๎างตามที้องการ 
สํวนที่สอง จะเป็นสํวนของเซ็นเซอร๑และชุดควบคุมปูอนคําสั่งตํางๆ 
 
 
 
 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายณัฏฐชัย แจ๎งหิรัญ  
นายฐากร ภูคาสิงห๑  
นายณรงค์ จินตนาวิลาศ 

 สกตุเตอร์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) เนื่องจากในปัจจุบันนี้น๎ามันมีราคาสูง จึงได๎มีคนคิดค๎นพลังงานทดแทนออกมานในหลายๆ
รูปแบบและพลังงานทดแทนที่นามาใช๎กันมากที่สุด คือพลังงานไฟฟูาเพราะพลังงานไฟฟูามี
ราคาต่ํากวําน๎ามันและพลังงานไฟฟูามีใช๎ในทุกสถานที่ พลังงานไฟฟูาเกิดข้ึนจากการแปลง
พลังงานตํางๆมาเป็นพลังงานไฟฟูาได๎หลายอยํางเชํนใช๎พลังงานแสงอาทิตย๑เปลี่ยนเป็น
พลังงานไฟฟูาเปลี่ยนพลังงานลมให๎เป็นพลังงานไฟฟูา ดังนั้นสกุตเตอร๑ไฟฟูาที่ประดิษฐ๑
ขึ้นมาจะเพ่ิมความสะดวกสบายในการเดินทางไปในที่ตํางสบายมากยิ่งขึ้น เชํนนามาใช๎ในสา
นักงาน หรือใช๎ไบซื้อของใกล๎ๆได๎การเดินทางจะใช๎เวลาเดินทางน๎อยกวําการเดิน ไฟฟูามี
ราคาต่ํากวําน๎ามันและไฟฟูามีใช๎ในทุกสถานที่ 

นายณัฐนนท๑  ศรีแก๎ว 
นายสราวุฒิ  เครือวงษา 
นายฐากูล  เปูาวิสิทธิ์ 

ตู๎ดูดควันบัดกรี อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) 
 
 

โครงการ เรื่อง ถังขยะจากกระป๋องเบียร๑ มีจุดมุํงหมายเพ่ือให๎คนในสังคมเห็นคุณคําของ
สิ่งของเหลือใช๎มาทําสิ่งประดิษฐ๑ที่มีประโยชน๑ และทําให๎คนสํวนใหญํใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ในการประดิษฐ๑หรือทําของที่สามารถใช๎งานได๎จริงจากสิ่งของที่ไมํใช๎แล๎วหรือเหลือ
ใช๎นํามาทําเป็นของใช๎ตํางๆ เชํน ถังขยะ โคมไฟ แจกัน ที่ใสํอุปกรณ๑เครื่องเขียนตํางๆ และ
สามารถลดคําใช๎จํายได๎ด๎วยอีกทั้งยังสามารถขยะปริมาณของขยะตํางๆ ที่มีเยอะมากเกินไป
จนทําให๎เกิดภาวะโลกร๎อน ทั้งนี้ ผู๎จัดทําจึงได๎คิดหาวิธีที่จะเพ่ิมมูลคําของสิ่งของที่ไมํใช๎แล๎ว
อยํางเชํนกระป๋องเบียร๑ทั่วไป สามารถนํามาประดิษฐ๑ของใช๎ได๎อยํางอยํางเพ่ือเพ่ิมคุณคํา
ให๎กับตัวมันตัวอยําง เชํน ที่ใสํของใช๎สํวนตัว ที่ใสํดินสอ ที่ให๎อาหารนก แจกันใสํดอกไม๎ 
และถังขยะ เป็นต๎น และกระป๋องยังสามารถประดิษฐ๑ของเลํนได๎อีกด๎วยตัวอยําง เชํน ของ
ตกแตํงตามเทศกาลตํางๆ กําไรข๎อมือสวยๆ กระปุกออมสิน เครื่องบินของเลํน และรถของ
เลํนเป็นต๎น และท้ังนี้สิ่งของที่ทําจากกระป๋องสามารถเก็บไว๎ได๎เป็นเวลานานมีความทนทาน
อยูํพอสมควร และผลจากการดําเนินงานครั้งนี้ สามารถที่จะลดปริมาณขยะในพื้นที่ตํางๆ 



 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นายศุภกฤต สุวคนธ๑  
นายกิตติพัฒน๑ คุชิตา  
นายชินวฒัน์ พุม่พวงเกียรติ 

ราวตากผ้าอตัโนมตัิ อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) ปัจจุบัน โลกมีการพัฒนาการมากขึ้น ผู๎คนต๎องแขํงขันในทุกด๎าน มีเวลาสาหรับการทางาน
ในบ๎านน๎อยลงและเวลาที่ฝนตกเป็นปัญหาตํอการตากผ๎าในเวลาที่คุณไมํอยูํพวกเราจึงได๎คิด
ประดิษฐ๑เครื่องมือที่สามารถชํวยประหยัดเวลาในการทางานดังนั้นทาง คณะผู๎จัดทาจึงได๎
สร๎างราวตากผ๎าอัตโนมัติขึ้นมาเพ่ืออานวยความสะดวกเวลาที่คุณติดธุระจนไมํมีเวลามาเก็บ
ผ๎าจนผ๎าที่ตากไว๎เปียก จากปัญหาทั้งหมดทางคณะผู๎จัดทาจึงสร๎างเครื่องนี้ขึ้นมาเพ่ือไมํให๎ผ๎า
ที่ตากไว๎เปียกชํวยให๎มีเวลาได๎ทาธุระได๎มากขึ้นด๎วยไมํต๎องหํวงวําผ๎าที่ตากไว๎จะเปียก
แก๎ปัญหาในการเสียเวลาและข๎อผิดพลาดที่เกิด 
 

นายศตวรรษ พูลศรี 
นายสิรวิชญ๑ วิวัฒน๑กิจพร 

    นายเสฏฐนันท๑ เสรีวงษ๑ 
 

ระบบควบคุมการ เปิด-
ปิด ไฟด๎วยเสียง 

อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) 
 
 

โครงการนี้ เล็งเห็นความสําคัญของการสั่งการด๎วยเสียงโดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือความ
สะดวกสบาย ความปลอดภัย และทดสอบประสิทธิภาพการใช๎งานของอุปกรณ๑ควบคุมการ
เปิด-ปิดไฟด๎วยเสียง โดยสั่งการผํานวงจร ไมโครโฟนจะรับและสํงข๎อมูลไปยังรีเลย๑เพ่ือ เปิด-
ปิด ไฟภายในห๎องและเครื่องใช๎ไฟฟูาอ่ืนๆที่ดัดแปลงและทํางานสัมพันธ๑กันเข๎ากับวงจรนี้
สามารถใช๎ได๎จริงในชีวิตประจําวันจําเป็นที่จะต๎องศึกษาทางด๎านทฤษฎีและปฏิบัติควบคูํกัน
ไป ทําให๎เราสามารถเข๎าใจการทํางานของวอลลุํมเกือกม๎ากับรีเลย๑วํามีการทํางานสัมพันธ๑กัน
อยํางไร ปัจจุบันนี้มีระบบการให๎บริการทางด๎านความสะดวกสบายตํอชีวิตประจําวันเรามาก
ขึ้นทั้งที่อยูํภายในบ๎านหรือนอกบ๎าน จึงได๎นําเอาเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎ภายในบ๎านไมํวํา
จะเป็นห๎องนอน ห๎องน้ํา ห๎องครัว ห๎องนั่งเลํน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายความปลอดภัย 
และยังสามารถลดคําใช๎จํายได๎ในแตํละเดือนลงได๎ 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายปภาวี    บุญเศรษฐ๑ 
นายวรรณกร  มหาวรรณ   
นายภาคภูมิ    สัตย๑ซื่อ  

เครื่องกรอกน้ําอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) การจัดทําโครงการนี่มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายแทนการกรอกน้ําที่ต๎องยืนรอ
จนกวําน้ําจะเต็ม ซึ่งมีโซลินอยด๑วาล๑วเป็นตัวปลํอยน้ําให๎กับขวดน้ําจนเต็มทุกขวดในการ
ดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ศึกษาการทํางานของมอเตอร๑เพ่ือที่จะได๎เข๎าใจถึงหลักการทํางาน
และนําไปใช๎ในการควบคุมแผํนอะคริลิคทั้ง 2 แผํนเพ่ือหมุนขวดน้ําและศึกษาในเรื่องโซลิ
นอยด๑วาล๑วในการจํายน้ําและระยะเวลาที่น้ําจะเต็มขวดผลการดําเนินงานปรากฏวําการ
ทดสอบเป็นไปได๎ด๎วยดีสามารถกรอกน้ําในระยะเวลาที่กําหนดได๎จริงซึ่งจะใช๎เวลาการกรอก
โดยประมาณ 4.00 นาทีซึ่งทางคณะผู๎จัดทําโครงการนี้พอใจในการทําโครงการนี้ในระดับ
หนึ่งและทางคณะผู๎จัดทําจะนําความรู๎ที่ได๎จากการทําโครงการนี้ไปพัฒนาและปรับปรุง
ตํอไปในอนาคต 
 

นางสาว  ลักษมีโสภา  
นางสาวอทิตยา   กิ่งคล๎าย  
นางสาวอุไรวรรณ  เหมแดง 

เครื่องวัดสํวนสูงดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส๑(ปวช.) 
 
 

เนื่องจากในปัจจุบันการวัดสํวนสูงนั้น เป็นสิ่งที่คนทั่วไปต๎องทํา เพ่ือให๎ทราบถึงความสูงของ
ตนเองความสูงนั้นสามารถนําไปหาคําเฉลี่ยดัชนีมวลกายได๎ ฉะนั้นเครื่องวัดสํวนสูงจึงเป็นสิ่ง
ที่จําเป็นมากตํอการวัดความสูง การวัดสํวนสูงในแตํละครั้งคํอนข๎างวุํนวาย การวัดสํวนสูง
แตํละครั้งต๎องใช๎คนมากกวํา1คนในการวัดต๎องมีคนคอยดูสํวนสูงของเราและอาจเกิดการ
คลาดเคลื่อนได๎กลุํมข๎าพเจ๎า จึงมีแนวคิดสร๎าง เครื่องวัดสํวนสูงดิจิตอลขึ้นมาเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการวัดสํวนสูง เพ่ือให๎สามารถวัดสํวนสูงได๎งํายและรวดเร็วยิ่งขึ้นทางคณะ
ผู๎จัดทําเห็นวํา เครื่องวัดสํวนสูงดิจิตอล จะชํวยแก๎ปัญหาการวัดสํวนสูงแตํละครั้งที่วัดด๎วย
ตัวเองไมํได๎ ให๎สะดวกสบายมากขึ้นในการวัดโดยวัดด๎วยตัวเองได๎และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ชือ่ผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายนนทวัฒน๑  วงษ๑กล่ํา 
นายบัณฑิตย๑    หลวงถนนเจริญ 

แบบจําลองระบบ
พลังงานทดแทนแบบ
ผสมผสาน 

อิเล็กทรอนิกส๑ พลังงานเป็นปัจจัยสําคัญตํอการดําเนินชีวิตของมนุษย๑ เราใช๎พลังงานในการผลิต
กระแสไฟฟูาการคมนาคม การบริการ และการผลิตทั้ งในเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
การใช๎พลังงานในประเทศในปัจจุบัน พลังงานที่เราใช๎กันอยูํทุกวันนี้สํวนใหญํได๎จากพลังงาน
สิ้นเปลือง โดยเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิงนับวันมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกที ในขณะที่ประเทศของเรา
ไมํมีแหลํงน้ํามันเพียงพอกับความต๎องการใช๎ในประเทศ ในแตํละปี รั ฐจึงต๎องสูญเสีย
งบประมาณในการนําเข๎าน้ํามันดิบเป็นจํานวนมหาศาล 
 ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะชํวยลดการใช๎พลังงานสิ้นเปลืองก็คือการใช๎พลังงาน
ทดแทน ซึ่งจากสภาพภูมิศาสตร๑และตําแหนํงที่ตั้งของประเทศไทย พลังงานแสงอาทิตย๑เป็น
พลังงานทดแทนที่มีความเหมาะสมในการนํามาใช๎ประโยชน๑ เป็นอยํางมาก โดยพลังงาน
แสงอาทิตย๑สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟูาได๎โดยการใช๎อุปกรณ๑ที่เรียกวํา เซลล๑
แสงอาทิตย๑(Solar Cell) ซึ่งเป็นอุปกรณ๑ที่ทําการเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย๑เป็น
พลังงานไฟฟูา 
 จากเหตุผลดังกลําวเราจึงทําการศึกษาและประดิษฐ๑เครื่องผลิตไฟฟรีจากแผงโซ
ลําเซลล๑แบบทดลองเพ่ือในการเรียนรู๎และสามารถนําไปศึกษาและพัฒนาตํอไปในภาคหน๎า 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายธนพล   เรืองสิทธิ์ 
นายธนวัฒน๑  ผิวผลาผล 
 

ระบบเสียงประกาศ
สาธารณะ 

อิเล็กทรอนิกส๑ 
 

การจัดทําโครงการนี้มีจุดประสงค๑เพ่ือออกแบบและติดตั้งระบบเสียงประกาศสาธารณะให๎
สามารถใช๎งานได๎ เมื่อมีกิจกรรมตํางๆ ที่ต๎องใช๎การขยายเสียง จะสามารถลงระยะเวลาใน
การเตรียมเครื่องเสียงกํอนใช๎งานและสะดวกตํอการใช๎งาน  
 ในการดําเนินการคณะผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับการทําลําโพง ระบบเสียง
ประกาศสาธารณะและลักษณะการติดตั้งลําโพง จากนั้นทําการวางแผนซื้ออุปกรณ๑ที่ต๎องใช๎
ในการดําเนินงานและทําการจัดซื้ออุปกรณ๑ จากนั้นจึงเริ่มประกอบลําโพง เมื่อประกอบ
ลําโพงเสร็จจึงเริ่มทดสอบลําโพงวําสามารถใช๎งานได๎หรือไมํ เมื่อลําโพงสามารถใช๎งานได๎
ตามท่ีต๎องการแล๎ว จึงทําการติดตั้ง ณ บริเวณหน๎าอาคารอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
จากนั้นจึงจัดทํารูปเลํมโครงการ 
 ผลการดําเนินการพบวําระบบเสียงประกาศสาธารณะ (Public Address 
System) ผู๎จัดทาได๎เริ่มดาเนินการตามขั้นตอนที่เสนอในบทที่ 3 แล๎วพบปัญหาในสํวนของ
การติดตั้งเล็กน๎อยในสํวนของการหานั่งร๎านที่จะนามาใช๎ในการติดตั้งก็ใช๎เวลานานพอควร
เนื่องจากหายืมใช๎ได๎ยากและขนลาบากจนในที่สุดทางเราได๎ขออนุญาตใช๎ของแผนกกํอสร๎าง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีซึ่งเจ๎าหน๎าที่ก็ให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดีเนื่องจากสถานที่ที่ทางเรา
เลือกที่จะติดตั้งนั้นเป็นบริเวณริมชายคาของอาคารอานวยการซึ่งเป็นกึ่งที่โลํงแจ๎งและวันที่
จะติดตั้งก็เกิดฝนตกหนักและสาดทาให๎การติดตั้งนั้นลาบากพอสมควรแตํเพราะวัสดุที่
เลือกใช๎ในการทาตู๎นั้นทนทานตํอน๎าได๎ในระดับหนึ่งจึงทาให๎ในที่สุดก็สามารถติดตั้งจนสา
เร็จลุลํวงมาได๎จากนั้นได๎ทดลองเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห๑ก็ยังไมํพบจุดบกพรํองหรือ
ข๎อผิดพลาดใดๆจะมีก็เวลาใช๎เสียงเบสสูงๆอาจจะไมํเพระเทําที่ควรแตํผู๎จัดทาจะนาไปปรับ
ใช๎ในอนาคต 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายทรงวุฒิ ไม๎งามนายรณ
นายอลงกรณ๑ โนนทิง 
 
 

หุํนยนต๑บังคับด๎วยมือ 
ABU ROBOCON 2016 

อิเล็กทรอนิกส๑ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงเพ่ือสร๎างหุํนยนต๑ ABU Robocon 2016 ตาม
โจทย๑กติกาที่มีชื่อวํา “หุํนยนต๑พลังงานบริสุทธิ์ จุดประกายโลก” หรือ “Clean Energy 
Recharging the World” และเพ่ือเข๎ารํวมการแขํงขันชิงถ๎วยพระราชทาน ABU 
Robocon 2016 โดยกําหนดกฎกติกาไว๎วําแตํละทีมจะสร๎างหุํนยนต๑ 2 ตัว คือ หุํนยนต๑
บังคับด๎วยมือ และหุํนยนต๑อัตโนมัติ หรือแตํละทีมจะทําเป็นหุํนยนต๑อัตโนมัติทั้ง 2 ตัวก็ได๎
เชํนกัน 
 ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาการเเขํงขันหุํนยนต๑ ABU Robocon 
2016 โดยทางวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี แผนกชํางอิเล็กทรอนิกส๑ ได๎จัดสํงทีมเข๎ารํวมการ
แขํงขันโดยใช๎ชื่อทีมวํา “อัศวินบัวหลวง” ได๎สร๎างหุํนยนต๑ขึ้นมา 2 ตัว คือ หุํนยนต๑บังคับ
ด๎วยมือกับหุํนยนต๑อัตโนมัติ โดยได๎ทําการออกแบบและวิเคราะห๑รูปแบบโจทย๑กติกาการ
แขํงขัน รวมถึงรูปแบบสนามของการแขํงขัน จึงจะต๎องทําตามที่โจทย๑กติกาได๎กําหนดไว๎และ
เตรียมอุปกรณ๑ในการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานพบวําหุํนยนต๑บังคับด๎วยมือนั้นได๎ทํางานตามที่โจทย๑กติกา
กําหนด โดยจะทําหน๎าที่เปุาลมให๎กับหุํนยนต๑อัตโนมัติเพ่ือให๎หุํนยนต๑วิ่งตามเส๎นทางตาม
ภารกิจที่กฎกติกาได๎กําหนดไว๎ ภายในเวลาที่กําหนด 3 นาที สํวนการชนะในการแขํงขัน แตํ
ละทีมจะต๎องให๎หุํนยนต๑บังคับด๎วยมือปีนเสาร๑ขึ้นไปเพ่ือทําการประกอบใบกังหันลม การ
ชนะแบบนี้เรียกวํา “ไชโย” 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายกฤตเมธ  มณฑา 
นายธนพล        ดัสกร 

สกอร๑บอร๑ดดิจิตอล 
 

อิเล็กทรอนิกส๑ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ1)เพ่ือสร๎างสกอร๑บอร๑ดดิจิตอล2)เพ่ือนํา
อุปกณ๑อิเล็กทรอนิกส๑มาประยุกต๑ใช๎งานในการกีฬา และ 3)เพ่ือนําความรู๎ที่ได๎ศึกษามาใช๎ให๎
เกิดประโยชน๑ ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาหลักการทํางานของ 7segment 
โดย 7segment ที่ใช๎ในการทําสกอร๑บอร๑ดนั้นจะประกอบไปด๎วยขา 10ขา ซึ่งจะมีหลักการ
ทํางานตํางกันซึ่งเราก็ต๎องศึกษาทฤษฎี เพ่ือที่จะทราบวําขาแตํลํะขามีหน๎าที่เชํนใด จากนั้น
ต๎องศึกษาหาวงจรที่จะขับ7segment ให๎ทํางาน จากนั้นทําการศึกษาAuduinoที่จะใช๎
ควบคุม 7segment และทําการหาภาคจํายไฟที่จะทําให๎สกอร๑บอร๑ดของเราทํางานได ๎

ผลการดําเนินงานพบวําเราสามารถนําตัวโครงการหรือสกอร๑บอร๑ดดิจิตอลไปใช๎
งานจริงกับกีฬาได๎หลายประเภทได๎แกํ ฟุตบอล บาสเกตบอล ฟุตซอล วอลเลย๑บอล 

นางสาวราศี   จิตตธรรม 
นายพงศธร   เผือกฟัก 

เครื่องทําความสะอาด
หลอดบรรจุทีจีเอฟ 
 

อิเล็กทรอนิกส๑ 
 

การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ สร๎างเครื่องทําความสะอาดบรรจุกาวทีจีเอฟและ
ประยุกต๑ใช๎ระบบนิวเมติกส๑เข๎ากับอิเล็กทรอนิกส๑และลดต๎นทุนการผลิตในแผนก 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา ตัวเครื่องและหาข๎อมูลสําคัญอุปกรณ๑
สํวนประกอบของชิ้นงาน ระบบการทํางานของนิวเมติกส๑การออกแบบวงจรเขียนวงจรนิวเม
ติกส๑และทดสอบการทํางาน ซึ่งข้ันตอนในการล๎างหลอดนั้นจึงต๎องใช๎น้ํายาเคมีที่สามารถทํา
ให๎คราบกาวที่แข็งอยูํในหลอดไซริงค๑ละลายซึ่งแคํนั้นยังไมํเพียงพอที่จะแก๎ปัญหาการทํา
ความสะอาดหลอดไซริงค๑ท่ีมีคราบกาวแขํงติดอยูํได๎ เพราะเมื่อการใช๎งานหลอดไซริงค๑ในแตํ
ละครั้งนั้นคาบกาวจะติดเกือบทั้งหลอด ซึ่งนั่นเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เมื่อมีคราบกาวอยูํเกือบ
เต็มหลอดเพียงแตํจะใช๎ Ethanol 95%ที่มีฤทธิ์ทําให๎คราบกาวละลายจะไมํพอ เพราะต๎องใสํ
สารเคมีเพ่ือละลายคราบกาวเป็นจํานวนมากเพ่ือให๎คราบกาวที่ติดอยูํทุกสํวนละลายและแชํ
ไว๎เพ่ือให๎สารเคมีละลาย 



 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ผลการดําเนินงานพบวําตัวเครื่องใช๎งานได๎ดีและใช๎ได๎จริง ผลลัพที่ได๎จากการ

ทดสอบนํามาใช๎งานตามแผนที่วางไว๎ได๎  
 

นายสุกฤษฏิ ์ กระแสร๑ 
นายณัฐนนท๑ ถีประถัมภ๑ 

 

สื่อการเรียนรู๎อเิล็กทรอนิกส๑ อิเล็กทรอนิกส๑ 
 

การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช๎สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ใน
เชิงสร๎างสรรค๑ โดยมีเนื้อหาที่นําสนใจชวนติดตาม พร๎อมทั้งมีคําถามให๎ผู๎เลํนมีสํวนรํวมกับตัวละครใน
เรื่องอีกด๎วย ซึ่งตัวสื่อการเรียนรู๎นี้จะทําข้ึนในรูปแบบของไฟล๑CAI ในโปรแกรมAdobe Captivate 2017  

 ในการดําเนินงานผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช๎โปรแกรมที่จะนํามา
ทําสื่อการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับเนื้อหา เริ่มคิดเนื้อเรื่องและคําถามให๎สอดคล๎องกับชิ้นงาน 
จากนั้นจึงเริ่มเรียนรู๎วิธีการใช๎งานของโปรแกรมและวาดตัวละครขึ้นมา จากนั้นได๎ทําการ
ดีไซน๑เนื้อเรื่องออกมาและรํางตัวละครหลักลงในโปรแกรม Paint tool SAI เพ่ือให๎สามารถ
วาดตัวละครออกมาให๎สอดคล๎องกับเนื้อเรื่องที่เรารํางขึ้นมา จัดหาฉากที่เหมาะสมกับเนื้อ
เรื่องแล๎วนํามาแทรกเป็นภาพพ้ืนหลัง ทําการใสํเอฟเฟคให๎รูปภาพ จากนั้นอัดเสียงพากย๑ให๎
ได๎อารมณ๑แล๎วความสนุกสนานแกํผู๎ฟัง ตํอมาเราจึงออกแบบสื่อทั้งหมดในโปรแกรม 
Adobe Captivate 2017จนเสร็จสิ้น เมื่อจัดเตรียมทุกอยํางเสร็จเป็นที่เรียบร๎อย ก็ทําการ
บีบอัดไฟล๑สื่อการเรียนรู๎นี้เป็นไฟล๑CPTX จากนั้นจึงทําการทดลองเลํนสื่อการเรียนรู๎เพ่ือหา
ข๎อผิดพลาดตํางๆ 

ผลการดําเนินงานพบวําตัวสื่อการเรียนรู๎สามารถเข๎าเลํนได๎โดยไมํมีปัญหา ไมํเกิดบัคในการ
ตอบคําถามในแตํละข๎อ ผู๎เลํนได๎รับความบันเทิงและสนุกสนานเมื่อได๎เลํนสื่อ พร๎อมกับได๎ฝึกทักษะด๎าน
การฟัง การสังเกตและการวิเคราะห๑คําถาม ซึ่งผู๎เลํนได๎ดึงศักยภาพออกมาใช๎ได๎อยํางสมบูรณ๑เมื่อดูจากผล 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นายธรรมชัย    ชัยเดช ระบบควบคมุเครื่องใช๎ไฟฟูา
ภายในบ๎าน 

อิเล็กทรอนิกส๑ 
 

การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อนําเอาระบบการสื่อสารทางอินเตอร๑เน็ตมาใช๎เป็นตัวสั่งงานในการ
เปิด-ปิดไฟและเพื่อนําหลักการทํางานของArduinoมาใช๎ควบคุมการทํางานของระบบเปิด-ปิดระบบไฟและ
เพื่อจัดทําเป็นช้ินงานเสนอโครงการของแผนกอิเล็กทรอนิกส๑ 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาและหาข๎อมูลจากอินเตอร๑เน็ตในอินเตอร๑เน็ตได๎มี
เนื้อหาเกี่ยวกับระบบควบคุมเครื่องใช๎ไฟฟูาและออกแบบวงจรภายในของระบบควบคุมและนําเอา
อุปกรณ๑ที่ได๎จัดซื้อนํามาประกอบเพื่อทําให๎เกิดเป็นตัวงานและนําเอาช้ินงานที่ได๎ทําการประกอบมาทํา
การทดสอบเพื่อจะทดลองกํอนที่จะนําไปใช๎จริงแล๎วจึงจัดทําเอกสารเกี่ยวกับโครงการที่เราทําเพื่อเป็น
เอกสารอ๎างอิงจากแหลํงท่ีมาตํางๆฯลฯ 

ผลการดําเนินงานพบวําระบบควบคุมเครื่องใช๎ไฟฟูาภายในบ๎านสามารถทํางานได๎โดยไมํมี
ปัญหาและมีประโยชน๑ในการเปิดปิดไฟฟูาภายในบ๎านเป็นอยํางมาก และหากบ๎านใดมีปัญหาเรื่องลืมปิด
ไฟ จะลดปัญหาเรื่องนี้ไปได๎เป็นอยํางมากและชํวยลดเวลาในการเดินไปปิด เปิด-ปิดไฟฟูาได๎เป็นอยําง
มาก 

นางสาวจุฑาทิพย๑      จิตรีขันธ๑ 
นางสาวมณีรัตน๑      ยังเจริญ 

นาฬิกาดิจิตอล   อิเล็กทรอนิกส๑ 
 

การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎บอกเวลา รวมถึงอุณหภูมิของ
สถานที่นั้น  ทางเราจึงสนใจที่จะทํานาฬิกาดิจิตอลที่สามารถแสดงอุณหภูมิได๎ เพ่ือบอกเวลา
และบอกอุณหภูมิให๎บุคคลที่ต๎องการทราบได๎รับรู๎ได๎ ณ บริเวณที่ติดตังนาฬิกา โดยแสดง
ตัวเลขในรูปแบบตัวเลข 7 สํวน (7Segment) แล๎วติดตั้ง ณ บริเวณที่เหมาะสม เพ่ือให๎
สามารถดูเวลาและอุณหภูมิผํานนาฬิกาของเราได๎ 
 ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา หาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวโครงการ 
หลังจากนั้น    จึงเริ่มหาวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ มาเพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากนําอุปกรณ๑ที่
ได๎มา มาหาขนาดแตํละตัว   แล๎วจึงออกแบบนาฬิกา ให๎ได๎ตามขนาดที่เราต๎องการ จากนั้น  
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   นําไม๎มาประกอบเข๎ากับแผํนอะคริลิค     แล๎วจึงวาดแบบของอุปกรณ๑ตํางๆ ที่เราออกแบบ

ไว๎ ทําการเจาะรูตามขนาดหลอดไฟ LED   แล๎วนํามาติดตั้ง ตํอสายไฟเข๎ากับหลอดไฟ LED 
ทําการจัดเก็บสายให๎เรียบร๎อย และทําการทดลงตํอวงจร 
 ผลการดําเนินงานพบวํานาฬิกาดิจิตอลสามารถอํานเวลาได๎งํายสามารถบอก
อุณหภูมิได๎  และมองเห็นตัวเลขได๎จากระยะไกล เนื่องจากสีของตัวเลขเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีที่
มีความชัด เจน  ทั้ ง ในเวลากลางวันและกลางคืน อีกทั้ งยั ง เป็นการประยุกต๑ ใช๎
ไมโครคอนโทรลเลอร๑มาควบคุมวงจร นาฬิกาดิจิตอล 

นายชวนันท๑    มณีรักษ๑ 
นายธีรณัฐ      สุขใส 
 

เครื่องขยายเสียงคลาสดี อิเล็กทรอนิกส๑ 
 

การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเครื่องเสียงถือเป็นสํวนหนึ่งของวิชาอิเล็กทรอนิกส๑ 
ซึ่งมีบทบาทตํอการใช๎งานในชีวิตประจําวันชํวยความบันเทิงและยังชํวยในการกระจายเสียง
บอกขําวสารเผยแพรํสารความรู๎รวมถึงกิจกรรมตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับเสียง ในปัจจุบันสื่อ
ประเภทเครื่องเสียงได๎เข๎ามามีบทบาทตํอการทํากิจกรรมตํางๆมากขึ้น เนื่องจากต๎องการใช๎
เสียงในการทํากิจกรรมเนื่องจากมีนักเรียนเป็นจํานวนมาก จึงต๎องใช๎เสียงการทํากิจกรรม
แจ๎งขําวสาร 
ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎กาศึกษาเกี่ยวกับเครื่องขยายเสียงคลาสดีปัจจุบันเครื่อง
ขยายเสียงจะต๎องมีคุณลักษณะที่ดี เหมาะแกํการนํามายกตัวอยํางเชํนในที่ประชุมที่มีผู๎ฟัง
จํานวนมากจําเป็นต๎องใช๎ระบบขยายเสียง เพ่ือชํวยให๎ผู๎ฟังที่นั่งอยูํในที่ประชุมได๎ยินเสียงชัด
มากขึ้น ดังนั้นคณะผู๎จัดทําจึงมีแนวคิดท่ีพัฒนาเครื่องขยายเสียง Class D เพ่ือใช๎ในโดมเพ่ือ
การประชุมและทํากิจกรรมตํางๆซึ่งจะอํานวยความสะดวกในที่ประชุมและทํากิจกรรมใน
ด๎านการขยายเสียงในยุกต๑ปัจจุบันเครื่องขยายเสียงชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพสูงในการทํางาน 
ผลการดําเนินการพบวําได๎ความรู๎เพิ่มเติมเก่ียวกับเครื่องขยายเสียงของแตํละคลาส 
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   หน๎าที่การทํางานของเครื่องขยายเสียง ทําให๎ได๎มีทักษะเกี่ยวกับการประกอบเครื่อง

ขยายเสียงเพ่ือที่จะได๎นําความรู๎ที่ได๎นั้นไปใช๎ในชีวิตประจําวันให๎เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

นายกิตติพงษ๑    สนแก๎ว 

นายอภิเชษฐ๑    แสงโพธิ์แก๎ว 

ปูายไฟสัญญาณพลังงาน
คลื่นทะเล 

อิเล็กทรอนิกส๑ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือนาสร๎างปูายสัญญาณเตือนที่มีคุณภาพเพ่ือศึกษา
หลักการผลิตกระแสไฟฟูาด๎วยพลังงานคลื่นทะเล 
              ในการดําเนินการคณะผู๎จัดทําได๎นําท๎อที่พันทองแดงผลิตไฟ 12 V. โดยการผลิต
กะแสไฟจะใช๎แมํเหล็กเสียดสีกับทองแดง เมื่อได๎ไฟจากแกรนผลิดไฟก็จะจํายมาที่แบตเตอรี่ 
เพ่ือชารจ๑ไฟเข๎าแบตเตอรี่แล๎วก็ให๎แบตเตอรี่จํายไฟไปที่วงจรไฟกะพิบกับไฟ LED 

ผลการดําเนินการพบวําปูายสัญญาณเตือนสามารถทํางานได๎ตามปกติและสามาเตือนเขตพ้ืนที่ที่จุด
เสี่ยงหรือจุดที่อันตรายและสามารถลดอัตตราการเกิดอุบัติเหตุได๎ 

 
นายณัฐวัฒน๑   เสนํหา 

นายพงศกร     ไกรสินธุ๑ 
ระบบโซลาร๑เซลล๑ตาม
ตะวัน 

อิเล็กทรอนิกส๑ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสร๎างระบบโซลาร๑เซลล๑ตามตะวันเพ่ือผลิตพลังงาน
จากแสงอาทิตย๑และประยุคใช๎ไมโครคอลโทรลเลอร๑เพ่ือควบคุมการทํางานของมอเตอร๑แกน
หมุนแผงโซลาร๑เซลล๑ 
       ในการดําเนินงานผู๎จัดทําได๎ศึกษาหาข๎อมูลเกี่ยวกับการใช๎อุปกรณ๑และทําการศึกษา
เกี่ยวกับพลังงานทดแทนแสงอาทิตย๑เพ่ือคิดออกแบบชิ้นงานและเลือกใช๎อุปกรณ๑ที่
เหมาะสมกับการดําเนินการสร๎างระบบโซลาร๑เซลล๑ตามตะวัน 
       ผลการดําเนินงานพบวําระบบโซลาร๑เซลล๑ตามตะวันสามารถนําไปใช๎งานได๎จริง
สามารถหมุนแผงโซลาร๑เซลล๑ตามตะวันได๎ตามเวลาที่ได๎กําหนดไว๎และสามรถผลิตพลังงาน
ทดแทนจากแสงอาทิตย๑เพ่ือเก็บพลังงานโดยใช๎แบตเตอรี่ไว๎ใช๎ภายหลังได๎ปัญหาที่พบในแตํ
วันอากาศแปรปรวนทําให๎บางวันไมํสามารถเก็บประจุไฟในแตํละครั้งได๎ 
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นายสิรวิชญ๑  อรุโณทัยจิตร 

นายขัตติยะ    จิตรัตน๑ 
แบบจําลองระบบ
สายพานลําเลียง 

อิเล็กทรอนิกส๑ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสร๎าง แบบจําลองระบบสายพานลําเลียง
และประยุกต๑ใช๎การเขียนโปรแกรมเข๎ากับอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑และลดต๎นทุนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา ตัวเครื่องและหาข๎อมูลสําคัญอุปกรณ๑
สํวนประกอบของชิ้นงาน ระบบการทํางานของสายพานและการออกแบบโครงสร๎างการ
ทํางานและทดสอบการทํางาน ผลลัพธ๑ที่ได๎ 

ผลการดําเนินงานพบวํา ตัวเครื่องใช๎งานได๎ดีและใช๎ได๎จริง ผลลัพธ๑ที่ได๎จากการ
ทดสอบนั้นนํามาใช๎งานตามแผนที่กําหนดไว๎ได๎ 

 
นายณัฐพล พยัคฆา 

นางสาวสุมติา    บุญเทียนทอง 
เครื่องนับไขํอัตโนมัต ิ อิเล็กทรอนิกส๑ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อสร๎างเครื่องนับไขํเครื่องเลํนสกายวิวและเพื่อนําอุปกรณ๑

ไมโครโทรคอนเลอร๑มาทําเครื่องนับไขํนําความรู๎ที่เรียนมาประยุคใช๎ในเกิดประโยชน๑  

 ในการดําเนินงานผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาหาข๎อมูลจากบริษัท และหาแนวทางการ
ดําเนินงานสร๎างเครื่องนับไขํอัตโนมัติ เพราะในการสร๎างองค๑ประกอบตํางๆมีเป็นอยํางมาก
จึงต๎องใช๎หลักการทํางานอยํางเป็นขั้นตอน การควบคุมมอเตอร๑ ระบบการสั่งงานจากไมโคร
โทรคอนเลอร๑อและการเลือกใช๎มอเตอร๑ต๎องให๎เหมาะกับงานที่เราจะใช๎งาน 

ผลการดําเนินงานพบวําจากการทดลองและนําไปใช๎กับ พนักงานสโตร๑ภายใน
โรงงานเกิดผลดีกับโครงการนี้และใช๎งานได๎จริงตามเปูาหมายสะดวกกับการนับนับได๎
แมํนยําเคลื่อนที่ด๎วยล๎อซึ่งสะดวกตํอการย๎าย 
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นายธนพล สารแก้ว 

นาย นฤเบศน์ สีดวงแก้ว 

วีลแชร์อัตโนมตั ิ อิเล็กทรอนิกส์ 
 

การจัดท าโครงการนี้มีจุดประสงค์เพ่ือออกแบบและใช้งานรถเข็นผู้ป่วยอัตโนมัติให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกต่อการใช้งาน 
 ในการด าเนินการคณะผู้จัดท าได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับไมโครคอนเลอร์ ระบบและ
ประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า ประเภทของรถเข็นผู้ป่วยเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน และท า
การจัดซื้ออุปกรณ์ จากนั้นจึงเริ่มออกแบบวงจรควบคุมทิศทางและติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากลับ
รถเข็นผู้ป่วย เมื่อประกอบวงจรควบคุมและมอเตอร์ไฟฟ้าเสร็จจึงเริ่มทดสอบ รถเข็นผู้ป่วย
ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ เมื่อรถเข็นผู้ป่วยสามารถใช้งานได้ที่ต้องการแล้ว ได้น ารถเข็น
ผู้ป่วยอัตโนมัติ ท าการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ ที่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จากนั้นจึงจัดท า
รูปเล่มโครงการ 
 ผลการด าเนินการพบว่ารถเข็นผู้ป่วยอัตโนมัติ(Automatically Wheelchair) 
ผู้จัดท าได้เริ่มด าเนินการตามขั้นตอนที่เสนอในบทที่ 3 แล้วพบปัญหาในการขยายขนาดรู
ของรถเข็นผู้ป่วยอัตโนมัติ ในส่วนของ ด าเนินการท าแก่นล้อรถเข็นผู้ป่วยและขยายขนาดรู
ของล้อ จึงได้ของอนุญาติอาจาร์ยแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ท าการ
กลึงแก่นล้อและขยายขนาดรูของล้อ และค าปรึกษาจากคณะอาจาร์ยแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 
เป็นอย่างดี เมื่อท าชิ้นส่วน 2 อย่างนี้เสร็จ จึงประกอบให้ใช้งานได้ปกติ จากนั้นได้ท าการ
ทดสอบเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก็ยังไม่พบปัญหาจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ  
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายทนงศักดิ์   ศรีสุวรรณ       
นายพิจักษณ๑    ไม๎งาม            

ระบบกําหนดตําแหนํง อิเล็กทรอนิกส๑ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือในปัจจุบันคนสํวนใหญํใช๎พาหะนะในการเดินทาง 
และคนสํวนใหญํจะใช๎รถสํวนบุคคลมากกวํารถรับจ๎าง เชํน วินมอเตอร๑ไซค๑ รวมถึงแท็กซี่ ใน
การโดยสาร ดังนั้นการที่คนสํวนใหญํใช๎รถในการเดินทางนั้นจําเป็นต๎องหาที่จอดรถนอก
สถานที่ ทําให๎เกิดการโจรกรรม รถยนต๑หรือรถจักรยานยนต๑มากขึ้นทําให๎เกิดการสูญหายทั้ง
ทรัพย๑สินทั้งรถทําให๎ทําให๎ติดตามไมํได๎เพราะบริเวณที่เราจอดอาจไมํมีพยานหรือกล๎องวงจร
ปิดคอยแจ๎งเบาะแส  
 ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาต๎องปูองการการสูญเสียให๎น๎อยที่สุด
ดังนั้นจึงสร๎างเครื่องติดตามรถโดย SMS บอกแผนที่รถของรถเพ่ือที่จะสืบหารถของเราได๎
อยํางรวดเร็วและปูองกันการสูญเสียทรัพย๑สินที่จะตามมากดังนั้นเราจึงสร๎างเครื่องติดตาม
รถขึ้นมาโดยที่จะบอกตําแหนํงรถของเราและจะสํงมาทาง SMS เบอร๑เราทันท ี
 ผลการดําเนินงานพบวําการทํางานของเครื่องระบบกําหนดตําแหนํงนั้นได๎มีการ
ทํางานอยํางสมบูรณ๑และแก๎ไขปัญหาตํางๆได๎ดีเป็นอยํางมาก เพราะชํวยในการติดตามรถ
ของเราได๎ดีและระบุพิกัดอยํางแมํนยํามากทําให๎รู๎พิกัดของรถเราได๎อยํางรวดเร็วทําให๎การที่
จะนําชิ้นงานนี้ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน คํอนข๎างเป็นอยํางดีและติดตามรถเราได๎อยํางสบายใจ 
 
 
 
 

 
 


