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ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวปรียาพร  สมพงษ์ 
นางสาวจิณห์วรา  จั่นแก๎ว 

เว็บไซต์สูํประชาคมอาเซียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างสื่อการเรียนรู๎สู๎ประชาคมอาเซียน                 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการศึกษาความรู๎ที่ได๎จากเรื่องประชาคมอาเวียน เป็นการเตรียม              
ความพร๎อม 

คณะผู๎จัดทําได๎เลือกหัวข๎อเรื่อง เว็บไซต์สูํประชาคมอาเซียน ในการทําโครงการ 
เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญ และ ทุกคนต๎องมีความตระหนักในการเตรียมความพร๎อม
ด๎านการศึกษาหาความรู๎ด๎านวิชาการด๎านภาษา ศึกษาวัฒนธรรมประเพณี จึงได๎
ทําการศึกษาหาความรู๎  ด๎านวิชาการ ด๎านภาษา ศึกษาวัฒนธรรมประเพณี จึงได๎
ทําการศึกษาโปรแกรม Dreamweaver ศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดการจัดทําโครงการ
ครั้งนี้ จัดทํา Web Site เกี่ยวกับอาเซียนขึ้นมา 

ผลการดําเนินงานคาดวํา ยังมีอุปสรรคในเรื่องของหน๎าตา Web Site ยังมีหน๎าเพจ                
ที่ไมํสวยงามแตํสามารถทํางานได๎อยํางเที่ยงตรงมากที่สุด ผลการดําเนินโครงการ เว็บไซต์             
สูํประชาคมอาเซียน แสดงเกี่ยวกับการให๎ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ความสะดวก
ในการเชื่อมโยงข๎อมูลภายในเว็บไซต์ เฉลี่ยอยูํท่ี 5 ความเหมาะสมของข๎อมูล เฉลี่ยอยูํที่ 4.3 
ความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูล เฉลี่ยอยูํที่ 4.3 ในสํวนด๎านการจัดรูแบบ ความสวยงาม 
ความทันสมัย เฉลี่ยอยูํ 4.9 ขนาดตัวอักษร อํานได๎งํายเฉลี่ย 4.5 คะแนน โดยเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 4.5 ซึ่งอยูํในเกณฑ์มากถึงมากที่สุด 

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายวุฒิไกร   ทินวัฒน์ 
นายอรรถพล   วันโทน 
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เว็บไซต์สื่ อการเรียนการ
สอนโปรแกรมMicrosoft 
Word 2013 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชํวยเพ่ิมความสะดวกในการเรียนการสอนและ
การทํางาน มีระเบียบในการทํางาน เนื่องจากสามารถใช๎ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) 
หรือใช๎งานระหวํางโปรแกรมอ่ืนๆควบคูํกันไป และสามารถนําไปใช๎ในเชิงพาณิชย์ได๎ 

ในการดําเนินงานนี้ผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาโปรแกรมจัดการระบบฐานข๎อมูลเชํน 
Microsoft word 2013 และ Adobe Dream weaver ซึ่งจะศึกษาความเป็นไปได๎ในการ
จัดทําโครงการนี้ และ ทดสอบการใช๎งาน  
ผลการดําเนินงานพบวํา ใช๎โปรแกรมได๎งําย มีระดับความพึงพอใจดีมาก คิดเป็นคําเฉลี่ย 
4.00 ใช๎งานได๎สะดวกสบาย ไมํมีปัญหาขณะใช๎งาน มีระดับความพึงพอใจดีมาก คิดเป็น
คําเฉลี่ย 4.40 ความเข๎าใจเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน มีระดับความพึงพอใจดีมาก                
คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.93 ใช๎งานสื่อการเรียนการสอนได๎โดยไมํต๎องใช๎คูํมือมีระดับความพึงพอใจ
ดี คิดเป็นคําเฉลี่ย 4.20  ภาพรวมในการใช๎สื่อการเรียนการสอน มีระดับความพึงพอใจ คิด
เป็นคําเฉลี่ย 4.46 ใช๎งานงําย ไมํสับสนมีระดับความพึงพอใจดี คิดเป็นคําเฉลี่ย 4.60 การ
ออกแบบ/หน๎าตาของสื่อการเรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจดี คิดเป็นคําเฉลี่ย 3.93 

นางสาวมนต์นภา  ทองโพธิ์ศรี 
นางสาวรัตติยา    วนันโท 
นางสาวศิตา       สุดสงวน 

เว็บไซต์กฎจราจรและการ
สอบใบขับขี ่

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให๎ทราบถึงกฎจราจรและขั้นตอนการสอบ
ใบขับข่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกสบายให๎กับผู๎ที่ต๎องการสอบใบขับขี่ เพ่ือให๎ผู๎ที่สนใจสามารถ
เข๎าใจกฎจราจรและข้ันตอนการสอบใบขับข่ีงํายขึ้น 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับกฎจราจร การสอบใบขับขี่ 
และสร๎างเว็บไซต์ด๎วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver cs6 , Adobe Photoshop CS6 
ซ่ึงจะศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดทําโครงการนี้ ทําสอบการใช๎งาน และจัดทําคูํมือการ             
ใช๎งาน 

ผลการดําเนินงานคางการพบวํายังมีอุปสรรคในเรื่องของการใช๎งานที่ซับซ๎อน 
ตลอดจนสํวนของหน๎าเว็บไซต์ ยังมีหน๎าตาที่ไมํสวยงาม แตํสามารถใช๎งานได๎อยํางเที่ยงตรง
มากที่สุด การจัดทําโครงการเรื่อง เว็บไซต์กฎจราจรและการสอบใบขับขี่ และค๎นคว๎าเรื่องที ่



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   สนใจเกี่ยวกับกฎจราจรเพ่ือให๎ผู๎จัดทําโครงการสามารถ นํามาประยุกต์ใช๎ให๎เข๎ากับการ

เรียนรู๎ของตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลการดําเนินโครงงาน ดังนี้ ผู๎จัดทําได๎เริ่มดําเนินงานตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล๎ว ได๎ให๎ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งสรุปออกมาได๎
วํา โครงการเรื่อง เว็บไซต์กฎจราจรและการสอบใบขับขี่  มีคะแนนคําเฉลี่ย 3.65 อยูํใน
ระดับมากถึงมากที่สุด และยังต๎องปรับปรุงสํวนๆ ตํางๆ ของเว็ปไซต์ให๎สวยงามมากขึ้นและ
มีข๎อมูลที่ครบถ๎วนยิ่งขึ้น 

นายจตุพร  วงษ์รักษา 
นายพชรณัฏฐ์  ชํวงชู 
นายอายุวัฒน์  นิลมณี 

เว็บไซต์สื่ อการเรียนการ
สอนพ้ืนฐาน Adobe Flash 
CS6 เบื้องต๎น 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบแบบงาน
กราฟฟิกทักษะในการประยุกต์ใช๎โปรแกรมกราฟฟิกมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์และเจ
คติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานพบวํา การจัดทําโครงการเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนพ้ืนฐาน 
Adobe Flash CS6 เบื้องต๎น ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่อง เว็บไซต์
สื่อการเรียนการสอนพ้ืนฐาน Adobe Flash CS6 เบื้องต๎น  ผู๎ตอบข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบ
แบบประเมินความพ่ึงพอใจ จําแนกตามระดับชั้นของผู๎ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ        
จากกลุํมตัวอยําง 9 คน ผลปรากฏ ดังตํอไปนี้ 

การใช๎โปรแกรมสามารถเอามาสอนได๎จริง และสามารถนําไปพัฒนาตํอยอดได๎ คิดร๎อย
ละ 44.44 อยูํในระดับปานกลาง การเข๎าใจในการใช๎งานของโปรแกรม คิดร๎อยละ 33.33 
อยูํในระดับปานกลาง ความเหมาะสมของสื่อในการใช๎งาน คิดร๎อยละ 44.44 อยูํในระดับ
ปานกลาง  ได๎รับประโยชน์จากการใช๎โปรแกรม คิดร๎อยละ 44.44 อยูํในระดับปานกลาง  
ความสวยงามของโปรแกรม คิดร๎อยละ 33.33 อยูํในระดับปานกลาง พึงพอใจกับการเข๎าใช๎
งาน คิดร๎อยละ 33.33 อยูํในระดับปานกลาง ควนมีโครงการเชํนนี้ในปีตํอไป คิดร๎อยละ 
47.78 อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 34.56 จากการประเมินทั้งหมดอยูํในเกณฑ์ปานกลาง 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายณัฏฐากร  แสงคํา 
นายอาทิตย์    เปรมชัยวรกุล 
นายเอกชัย     นพมาลัย 

โปรแกรมบริหารศูนย์บริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือชํวยเพิ่มความสะดวกในการรับงาน มีระเบียบ
ในการรับสินค๎า ลดคําใช๎จํายในการซื้อลิขสิทธิ์ เนื่องจากสามารถใช๎ในระบบอินทราเน็ต 
(Intranrt) หรือใช๎งานระหวํางสาขาได๎ และสามารถนําไปใช๎ในเชิงพาณิชย์ได๎ 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาโปรแกรมจัดการระบบฐานข๎อมูล เชํน 
Microsoft SQL-Server , Microsoft Office Access และโปรแกรม Microsoft Studio 
ซึ่งจะศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดทําโครงการนี้ จัดทําข๎อมูลฐานข๎อมูล และจัดทําสํวน
ประสานงานผู๎ใช๎ (User Intranrt) ทดสอบการใช๎งานและจัดทําคํูมือการใช๎งาน 

ผลการดําเนินงาน พบวํา ข๎อมูลเกี่ยวกับการใช๎งานของโปรแกรม สามารถใช๎งานโปแก
รมได๎งําย อยูํที่คะแนนเฉลี่ย 3.85 และสํวนของใช๎งานได๎สะดวกสบาย ไมํมีปัญหาขณะใช๎
งานโปรแกรมได๎งําย อยูํที่คะแนนเฉลี่ย 3.85 และสํวนของใช๎งานได๎สะดวกสบาย ไมํมี
ปัญหาขณะใช๎งานอยูํที่คะแนนเฉลี่ย 3.40 ในสํวนของความสามารถของโปรแกรม สามารถ
ทําใบเสร็จรับงานของงานซํอมได๎งําย อยูํที่คะแนนเฉลี่ย 4.05 การตั้งคําข๎อมูลตํางๆ ได๎งําย 
อยูํที่คะแนนเฉลี่ย 4.05 สามารถค๎นหาข๎อมูลใบรับซํอมได๎งําย อยูํที่คะแนนเฉลี่ย 4.60 และ
สามารถทําใบรับงานได๎งําย  อยูํที่คะแนนเฉลี่ย 4.85 ในสํวนของหน๎าตาของโปรแกรม เห็น
เครื่องมือตํางๆ ของโปรแกรมได๎อยํางชัดเจน อยูํที่คะแนนเฉลี่ย5.00 และใช๎งานโปรแกรม
ครั้งแรก แล๎วใช๎งานได๎ โดยไมํต๎องใช๎คูํมือ อยูํที่คะแนนเฉลี่ย 4.45 และในสํวนของภาพรวม
ของโปรแกรม ลงโปรแกรม และตั้งคําโปรแกรมได๎งําย อยูํที่คะแนนเฉลี่ย 4.75 และมี
ความสามารถมากกวําโปรแกรมอ่ืนๆ อยูํที่คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน โดยเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู๎ที่คะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 4.40 ซึ่งเป็นเกณฑ์ มากถึงมากท่ีสุด 

 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายจิตรภณ      ศรีนนชัย 
นางสาวน้ําทิตย์  ราชบัญดิษฐ์ 
นางสาวสุชาดา    แกํนแก๎ว 

สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
โปรแกรม Adobe Flash 
CS6 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษาหรือผู๎ที่สนใจได๎ศึกษา 
ค๎นคว๎าหาความรู๎เบื้องต๎นของโปรแกรม Adobe Flash CS6 และผู๎จัดทํายังได๎ออกแบบ
หน๎าสื่อการเรียนการสอนให๎ผู๎ที่ศึกษาได๎เกิดความเข๎าใจในโปรแกรมมากยิ่งขึ้น 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาหาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 โดยเริ่มจากการจัดหน๎า เรียบเรียงข๎อมูลที่สําคัญ รวมทั้งวิเคราะห์คําถามกํอน
และหลังเรียนให๎ผู๎ที่ศึกษาได๎ทดสอบความรู๎กํอนศึกษาและหลังจากที่ศึกษาข๎อมูลเรียบร๎อย
แล๎ว 

ผลการดําเนินงานพบวา การวิเคาระข๎อมูลรายการการประเมินจากกลุํมตัวอยําง 
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ระดับ ปวช.2 จํานวน 20 คน พบวํา การออกแบบ/หน๎าตา
ของสื่อการเรียนการสอนระดับความพึงพอใจดีมาก คิดเป็นคําเฉลี่ย 4.85 ลักษณะข๎อมูล
ความรู๎ที่นํามาใช๎ประกอบสื่อระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นคําเฉลี่ย 4.70 คําถามใน
แบบทดสอบตรงกับความรู๎ภายในสื่อระดับความพึงพอใจดีมาก คิดคําเฉลี่ย 4.85 หลังการ
ทดสอบได๎ความรู๎เพิ่มเติม ระดับความพึงพอใจดีมาก คิดเป็นคําเฉลี่ย 

นางสาววารีรัตน์  จันทร์ไพศรี 
นางสาวสรวงสุดา  หมื่นน๎อย 
นางสาวอรสิริ  ทิพย์ญาณ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
สอน เรื่อง ความรู๎เบื้องต๎น
เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องจากยุคสมัยนี้ เป็นยุคของคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นจะมีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันอยํางมากและมีผลคือทุกคนจะสนใจในการเรียนที่เรียบงํายและสะดวก
รวดเร็วเราจึงมีความคิดที่จะทดลองนําความรู๎ในอินเตอร์เน็ต และในหนังสือเรื่องความรู๎
เบื้องต๎นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Flash CS6 มาสรุปใจความสําคัญของเนื้อหาสื่อการ
เรียนการสอนนี้ให๎ดูมีความนําสนใจและสะดวกในการเรียน 

ดังนั้นคณะผู๎จัดทําจึงคิดนําเอาโปรแกรม Adobe Flash CS6 และ Photoshop cs6 
มาประยุกต์ ให๎เป็นสื่อการเรียนการสอนได๎ แล๎วสามารถนําเอามาใช๎งานได๎จริง และเพ่ือเป็น
การพัฒนาทักษะและความคิดของเรียน และทําให๎นักเรียน นักศึกษารู๎จักการนําเอาความรู๎
นั้นมาใช๎ประโยชน์ได๎ 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวกนกอร  แดงกํอเกื้อ 
นางสาวจิรวรรณ  คงธานี 
นางสาวปานิศา  สุคันธชลาธร 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
สอน เรื่อง การกําหนดการ
เคลื่อนไหวและการทดสอบ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นตัวชํวยในการศึกษาการกําหนดการ
เคลื่อนไหวและการทดสอบให๎นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ได๎เข๎าใจเกี่ยวกับการ
กําหนดการเคลื่อนไหวและการทอสอบมากขึ้น โดยที่สามารถทําได๎เองเมื่อได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
การกําหนดการเคลื่อนไหวและการทอสอบ ถือเป็นการเพ่ิมความรู๎ความสามารถ เพ่ือเป็น
ทางเลือกใหมํให๎แกํผู๎ที่สนใจ 

หลังจากทําสื่อการเรียนการสอนเสร็จ จึงทําการทดสอบข๎อมูลแบบประเมินความพึง
พอใจจากผลการประเมินสรุปได๎วํามีข๎อมูลมีความถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันสมัย คิดเป็นร๎อยละ 
60 อยูํในระดับดีมาก สามารถนําไปใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร๎อยละ 
15 อยูํในระดับ ดี ระบบสามารถแยกหมวดหมูํข๎อมูลได๎อยํางชัดเจนเข๎าถึงงําย คิดเป็นร๎อย
ละ 12 อยูํในระดับ ปานกลาง การจัดวางองค์ประกอบตําง ของสื่อดุงํายความสวยงาม คิด
เป็นร๎อยละ 15 อยูํในระดับ ดีมาก การออกแบบมีความสวยงามและเหมาะสม คิดเป็นร๎อย
ละ 20 อยูํในระบบ ดี ขนาดและสีของตัวอักษรที่แสดงในหน๎าสื่อมีความชัดเจนคิดเป็นร๎อย
ละ 13 อยูํในระดับ ดีมาก มีความสะดวกรวดเร็วในการใช๎งาน คิดเป็นร๎อยละ 50 อยูํใน
ระดับ ดีมาก มีความเชื่อมโยงในสื่อได๎อยํางเหมาะสม คิดเป็นร๎อยละ 50 อยูํในระดับ ดีมาก 
มีชื่อและที่อยูํของผู๎ดูแลสื่ออยํางชัดเจน คิดเป็นร๎อยละ 60 อยูํในระบบ ดี 

นางสาวกุลรัตน์     ปุนุหลั่ง 
นางสาวดรรชนีกุล  เหลําสงคราม 
นางสาวสโรชา     เคนโมจ ิ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
สอน วิชาอาเซียนศึกษา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมประวัติความเป็นมาทั้ง 10 ประเทศ 
อาเซียนไว๎ด๎วยกันผู๎จัดทําต๎องการให๎ผู๎ที่ศึกษาได๎รู๎ทั้งวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศ ทั้งเรื่องวัฒนธรรมการแตํงกาย อาหาร ชุดประจําชาติ สัตว์ประจําชาติ ดอกไม๎
ประจําชาติ การเมืองการปกครอง และการทักทายเบื้องต๎นทั้งหมดนั้นสามารถนําความรู๎ไป
ใช๎ในชีวิตประจําและการดํารงชีวิตได๎ 

ผลการดําเนินงานบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน คิดเป็นร๎อยละ 46.6 อยูํในระดับ ดี
มาก ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน คิดเป็นร๎อยละ 53.3 อยูํในระดับ ดีมาก  
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเมืองหลวงของประชาคมอาเซียน คิดเป็นร๎อยละ 50  อยูํใน  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ระดับดีมากท่ีสุดมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแตํงกายของประเทศตํางๆ คิดเป็นร๎อยละ 

50 อยูํในระดับดีมากที่สุดความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับคําทักทายของแตํละประเทศ คิดเป็น
ร๎อยละ 56.6 อยูํในระดับ ดีมากที่สุด   

นางสาววิภาพร   จาระไน 
นางสาวอาภรณ์   แก๎วใสแสง 
นางสาววรรณพร  สีสุแล 
 
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
สอน การใช๎งาน Microsoft 
office Power point 2010 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเพ่ิมความคิดริเริ่มในการสร๎างสื่อการ
เรียนการสอนให๎มีความนําสนใจสําหรับนักเรียนนักศึกษา ให๎ได๎สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายซึ่งสามารถนําไปใช๎ได๎จริง 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาปรึกษาและขอคําแนะนําจาอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานประชุมกลุํมโครงงานแบํงงานและค๎นหาข๎อมูลกับโครงงานที่จัดทําติดตํอ
องค์กรที่เกี่ยวข๎องกับโครงงานที่จัดทําประชุมวางแผนปฏิบัติงานเบื้องต๎นลงมือปฏิบั ติงาน
ตามแผนที่วางไว๎ ณ. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ.ปทุมธานีประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผลการดําเนินงานพบวําบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนเรื่องการใช๎งาน Microsoft 
office Power point 2010ผลการประเมินความพึงพอใจ จากกลุํมตัวอยําง นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม กลุํมตัวอยําง จํานวน 15 คน ผลปรากฏ
ดังตํอไปนี้ สํวนด๎านเนื้อหาความถูกต๎องครบถ๎วนสมบูรณ์ของเนื้อหาคิดเป็นร๎อยละ 73.33 
อยูํในระดับมากที่สุดความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาคิดเป็นร๎อยละ 73.33 อยูํในระดับ
มากที่สุด การเรียบเรียงเนื้อหาที่เข๎าใจงําย คิดเป็นร๎อยละ 60 อยูํในระดับมาก เนื้อหา
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร๎อยละ 46.67 อยูํในระดับปานกลางเนื้อหา
มีสาระและประโยชน์ สามารถนําไปประยุกต์ใช๎งานได๎ในชีวิตประจําวันโครงการ คิดเป็น
ร๎อยละ 66.67อยูํในระดับมากสํวนด๎านการนําเสนอมีความชัดเจนของภาพ เสียง หรือ
ตัวอักษรคิดเป็นร๎อยละ 66.67 อยูํในระดับมาก การใช๎ภาษาถูกต๎องเหมาะสม คิดเป็นร๎อย
ละ 60 อยูํในระดับมาก ความนําสนใจและเทคนิคที่ใช๎ในชิ้นงาน คิดเป็นร๎อยละ 53.33 อยูํ
ในระดับปานกลาง การดําเนินเรื่องอยํางตํอเนื่องเหมาะสมกับเวลาคิดเป็นร๎อยละ 53.33 อยูํ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ในระดับปานกลาง การจัดวางองค์ประกอบเหมาะสม คิดเป็นร๎อยละ 46.6 อยูํในระดับปาน

กลาง 
นายกรฤต  พูลสวัสดิ์ 
นายสิทธินนท์  บัญชาการ 
นายอานนท์  ไทยเจริญ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
สอน เรื่อง รู๎จักและสามารถ
ติดตั้งวินโดว์ได๎ด๎วยตนเอง
แบบสมบูรณ์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู๎เกี่ยวกับเรื่องระบบปฏิบัติการ 
OS เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับ OS (Windows)  

ผลการดําเนินงานพบวํา การประเมินความพึงพอใจจากนักเรียนพดรงเรียนวัดอัยยิกา
รามความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาและการเรียบเรียงเนื้อหาที่เข๎าใจงําย อยูํในระดับ ดี
มาก คิดเป็นร๎อยละ 50 ความนําสนใจในการนําเสนอ อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 40 
ความชัดเจนของตัวอักษรและความถูกต๎องชัดเจนของภาษาที่ใช๎ อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อย
ละ 66.67 ความเหมาะสมในการใช๎รูปภาพประกอบในการนําเสนอ อยูํในระดับ ปานกลาง 
คิดเป็นร๎อยละ 40 เรียนรู๎และเข๎าใจสิ่งที่สื่อการสอนนําเสนอ อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 
60 อยูํในระดับดี 

นายธนากร  อินทร์ศิริ 
นางสาวพรพิมล  ทันนิเทศ 
นางสาววลัยพรรณ  เดชมา 

นาฬิกา LED คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์นํามาดัดแปลงให๎
เกิดประโยชน์โดยใช๎ความรู๎ทางด๎านไมโครคอนโทรเลอร์ มาประยุกต์ดัดแปลงเพ่ือสร๎าง
นาฬิกาดิจิตอลซึ่งจะทําให๎ได๎ความรู๎และประสบการณ์จากการทดลองทําด๎วยตนเอง 

ผลการดําเนินงานพบวําความประณีตของผลงาน อยูํที่คําเฉลี่ย 4.33 ความริเริ่ม
สร๎างสรรค์ อยูํที่คําเฉลี่ย 4 สามารถไปใช๎เป็นแหลํงอ๎างอิง หรือนําไปใช๎ปฏิบัติได๎อยูํที่
คําเฉลี่ย 4.33 ผลงานที่เสนอแสดงถึงความรู๎ความสามารถ อยูํที่คําเฉลี่ย 4.66 มีความ
ชัดเจนตรงประเด็นซึงแสดงถึงความเข๎าใจในผลงานที่ทํา อยูํที่คํา เฉลี่ย 5 ประโยชน์ของ
ผลงานตํอการพัฒนางาน อยูํที่คําเฉลี่ย 4 สิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัย อยูํที่คําเฉลี่ย 5 
ความสวํางและการมองเห็น อยูํที่คําเฉลี่ย 4.33 ความประหยัดไฟ อยูํที่คําเฉลี่ย 4 ความ
ทนทานแข็งแรงของสิ่งประดิษฐ์ อยูํที่คําเฉลี่ย 4.33 ผลเฉลี่ยความพึงพอใจ คือ คําเฉลี่ย 
4.39 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาววรรณนิษา ประมัย  
นางสาวนฤมล   เจ๏ะมิน 
นางสาวมุธิตา   มาลัย 
 

ตู๎ใสํหนังสือจากเคส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือประดิษฐ์ตู๎ใสํหนังสือจากเคสสําหรับจัดวาง
หนังสือตํางๆ และเป็นการรีไซเคิลเคสที่ไมํใช๎งานแล๎วให๎กลายเฟอร์นิเจอร์สําหรับตกแตํง
บ๎านที่สามารถใช๎ประโยชน์ได๎จริง 

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างตู๎ใสํหนังสือจากเคสได๎มีการเขียนแบบโครงสร๎างตู๎ใสํหนังสือ
จากเคส ทําการสร๎างตามแบบ เสร็จทําการยํอขนานชิ้นสํวนตู๎ใสํหนังสือจากเคสให๎ได๎ ตาม
แบบ และจัดสร๎างชิ้นสํวนเพ่ือให๎เหมาะสมกับตู๎ใสํหนังสือจากเคสแล๎วนําชิ้นสํวนของตู๎ใสํ
หนังสือจากเคสมาประกอบกัน เพ่ือให๎ได๎ชิ้นงานตู๎ใสํหนังสือจากเคส 

จากผลการวิเคราะห์ข๎อมูลในโครงการตู๎ใสํหนังสือจากเคสสามารถสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากกลุํมตัวอยําง จํานวน 10 คน ผลปรากฏดังตํอไปนี้ (1) ความแข็งแรง 
สามารถทนตํอการใช๎งาน จากคะแนนเต็ม 100 ได๎ 78คะแนน (2) รูปลักษณ์ภายนอกและ
ความสวยงาม จากคะแนนเต็ม 100 ได๎ 50คะแนน (3) สามารถทนความร๎อนและโดนน้ําได๎ 
จากคะแนนเต็ม 100 ได๎ 22คะแนน (4) มีประโยชน์ตํอการใช๎งาน จากคะแนนเต็ม 100 ได๎ 
78คะแนน (5) ชิ้นงานนี้สามารถเคลื่อนย๎ายได๎ด๎วยตนเองมากน๎อยเพียงใด จากคะแนนเต็ม 
100 ได๎ 30คะแนน (6) สามารถจัดเรียงให๎เป็นสัดสํวน จากคะแนนเต็ม 100ได๎ 56คะแนน 
(7) ลองรับน้ําหนักการใช๎งานได๎ จากคะแนนเต็ม 100 ได๎ 59 คะแนน 

นางสาวกนกวรรณ สีดอน  
นางสาวดรุณี   ปั้นสนิท 
 

ลิ้นชักอเนกประสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์ลิ้นชักอเนกประสงค์สําหรับจัดเก็บสิ่งของตํางๆ 
และเป็นการรีไซเคิลไม๎ที่ไมํใช๎งานแล๎วให๎กลายเฟอร์นิเจอร์สําหรับตกแตํงบ๎านหรือสถานที่
ตํางๆ ซึ่งสามารถใช๎ประโยชน์ได๎จริง 

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างลิ้นชักอเนกประสงค์ ได๎มีการเขียนแบบโครงสร๎างลิ้นชัก
อเนกประสงค์แล๎วทําการสร๎างตามแบบ ซึ่งอาจทําการยํอขนาดลิ้นชักอเนกประสงค์ให๎ได๎
ตามแบบที่ต๎องการได๎ และจัดสร๎างชิ้นสํวนลิ้นชักอเนกประสงค์ แล๎วนําชิ้นสํวนของลิ้นชัก
อเนกประสงค์มาประกอบกัน เพ่ือให๎ได๎ชิ้นงานลิ้นชักอเนกประสงค์ 

จากผลการวิเคราะห์ข๎อมูลในโครงการลิ้นชักอเนกประสงค์ สามารถสรุปผลการ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ประเมินความพึงพอใจจากกลุํมตัวอยําง จํานวน 20คน ผลปรากฏดังตํอไปนี้ (1) ความ

แข็งแรง สามารถทนตํอการใช๎งานคะแนนเต็ม 100 ได๎ 66คะแนน (2) รูปลักษณ์ภายนอก
และความสวยงามคะแนนเต็ม 100 ได๎ 50คะแนน (3) ขนาดน้ําหนักและสํวนสูง เหมาะสม
ในการใช๎งานคะแนนเต็ม 100 ได๎ 65คะแนน (4) ชิ้นงานนี้สามารถเคลื่อนย๎ายได๎ด๎วยตนเอง
มากน๎อยเพียงใดคะแนนเต็ม 100 ได๎ 46 คะแนน (5) สามารถบรรจุของที่ต๎องการใสํ
คะแนนเต็ม 100 ได๎ 75 คะแนน 

นางสาววิยดา    บังเกิด 
นางสาวศุภรัตน์    กลิ่นกลํอม  
นางสาวสุดารัตน์    มีสน 

โต๏ะอเนกประสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องจากยุคสมัยนี้ เป็นยุคของคอมพิวเตอร์ ซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นจะมีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันอยํางมาก และมีผลที่ตามมาซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่พังหรือเสียจากการใช๎งาน 
เราจึงนําเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหลํานี้เพ่ือมาประดิษฐ์ เป็นสิ่งของที่สามารถนํามาใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎ดี 
  ดังนั้นคณะผู๎จัดทําจึงคิดนําเอาสิ่งของเหลือใช๎จากคอมพิวเตอร์ เพ่ือนํามาประดิษฐ์ 
แล๎วสามารถนําเอามาใช๎งานได๎จริง และเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะและความคิดของผู๎เรียน 
และทําให๎นักเรียนนักศึกษารู๎จักการนําเอาสิ่งของเหลือใช๎นํากลับมาใช๎งานให๎เกิดประโยชน์ 
  อุปกรณ์นี้สามารถเคลื่อนย๎ายออกนอกสถานที่ ร๎อยละ 75 อยูํในระดับมากโต๏ะ
อเนกประสงค์มีความระบายความร๎อนได๎ดีร๎อยละ 50 อยูํในระดับมากที่สุดและมากโต๏ะ
อเนกประสงค์มีความสะดวกสบายในการใช๎งานร๎อยละ 50อยูํ ในระดับมากโต๏ะ
อเนกประสงค์มีความทนทานร๎อยละ 5 อยูํในระดับปานกลางโต๏ะอเนกประสงค์มีรูปลักษณ์
และดีไซน์ที่สวยงาม ร๎อยละ 50อยูํในระดับมาก 

นางสาวสุวรรณา เอี่ยมสกุล 
นางสาวสุภาภรณ์  สีงามดวง 

ปูายไฟห๎องน้ํา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู๎จัดทําโครงการได๎เล็งเห็นปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้น จึงเกิดแนวคิดสร๎างสิ่งประดิษฐ์
อุปกรณ์พลาสติกและแผงวงจรไฟฟูาที่ เหลือใช๎  มาประดิษฐ์ ให๎ เกิดประโยชน์โดย
แนวความคิดทําปูายไฟห๎องน้ํา เพ่ือใช๎งานให๎เป็นสัญลักษณ์แยก ห๎องน้ําชาย -หญิง และ
ยังให๎ความสวยงามของห๎องน้ําได๎อีกด๎วย 

ผลการดําเนินการพบวํา สิ่งประดิษฐ์จากปูายไฟห๎องน้ํา สามารถดึงดูดความนําสนใจ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ให๎แกํผู๎ใช๎ห๎องน้ําได๎จํานวนมาก จึงทําให๎ผู๎คนได๎เล็งเห็นถึงสิ่งของเหลือใช๎ และสามารถทําให๎

ชิ้นงานจากสิ่งของเหลือใช๎มีประสิทธิภาพ ทั้งยังชํวยลดปัญหาเศษขยะจากพลาสติกและทํา
ให๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์อีกด๎วย 

นางสาวโชติกา  แก๎วพิศดาร 
นางสาวรุํงฤดี ฉวีวรรณ 
 

เว็บไซต์สื่ อการเรียนการ
สอนการเขียนโปรแกรมโดย
ใช๎เครื่องมือกราฟิกโหมด 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์จัดเพื่อนําความทันสมัยทางเทคโนโลยีมาใช๎รํวมกับ
รูปแบบการเรียนรู๎แบบยุคใหมํ ซึ่งเป็นสื่อที่ได๎รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดย
ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทาได๎ทาการศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยใช๎เครื่องมือกราฟิกโหมด 
จัดทาขึ้นเพ่ือให๎ผู๎ที่มาศึกษาได๎มีความรู๎เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโดยใช๎เครื่องมือกราฟิก
โหมดใช๎ประกอบการเรียนการสอน 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาเนื้อหาในโครงการนี้ทั้งหมด 10 หนํวยการ
เรียนรู๎ ประกอบด๎วย เริ่มต๎นเข๎าใจเกี่ยวกับโปรแกรมแบบ GUI,การใช๎โปรแกรม Visual 
Studio 2012 เบื้องต๎น, การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เบื้องต๎น, การเขียน
โปรแกรมแบบมีการตักสินใจ, การเขียนโปรแกรมแบบมีการทําซ้ํา, การเขียนโปรแกรมกับ
คอนโทรล ฟอร์มและเมนูโปรแกรม, โปนแกรมยํอยและฟังก์ชั่น, การเขียนโปรแกรมกับ
ฐานข๎อมูล และการพัฒนาโปรแกรมด๎วย Visual Basic พร๎อมทั้งแบบทดสอบ 

ผู๎จัดทําได๎พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่องเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนการเขียน
โปรแกรมโดยใช๎เครื่องมือกราฟิกโหมดและค๎นคว๎าเรื่องที่นําสนใจเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมโดยใช๎เครื่องมือกราฟิกโหมด ซึ่งมีผลการดําเนินโครงการ ดังนี้ ผู๎จัดทําได๎เริ่ม
ดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล๎ว ได๎ให๎มีการประเมินความพึง
พอใจ ซึ่งมีผลสรุปออกมาได๎วําโครงการเรื่องเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนการเขียน
โปรแกรมโดยใช๎เครื่องมือกราฟิกโหมด มีคะแนนอยูํในระดับมากที่สุดคิดเป็นร๎อยละ60 และ
ยังต๎องมีการปรับปรุงสํวนตํางๆของเว็บไซต์ให๎สวยงามมากขึ้นและเพ่ิมข๎อมูลให๎มากขึ้นและ
ครบถ๎วนมากข้ึน 

 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวศรุตา สุขปาน 
นางสาวจุฑามาศ ภิรมย์ทอง 
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
สอนเรื่อง การเขียนเว็บไซต์
ด๎วยภาษา HTML 
    

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนเรื่อง การ
เขียนเว็บไซต์ด๎วยภาษา HTML เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียน 
เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน การทําโครงการครั้งนี้จะเป็นโครงการแบบเจาะจงกลุํม
ตัวอยําง พนักงาน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) เครื่องมือในการทําโครงการ
ครั้งนี้ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจเรื่องการจัดทํา บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนเรื่อง 
การเขียนเว็บไซต์ด๎วยภาษา HTML และแบบประเมินความพึงพอใจได๎แบํงออกดังนี้ ด๎าน
เค๎าโครงของโปรแกรม ด๎านเนื้อหาของโปรแกรม ด๎านการตกแตํงของโปรแกรม ด๎านการใช๎
งานและแบบประเมินความพึงพอใจครั้งนี้ จะทําให๎การวิเคราะห์ข๎อมูล โดยการหาคําร๎อย
ละ เพ่ือเปรียบเทียบความถี่ จํานวนที่ต๎องการกับความถี่ทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 ของแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ในแตํละด๎าน ซึ่งแบํงออกเป็น 4 ด๎าน ด๎านละ 5 ข๎อ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่อง
การเขียนเว็บด๎วยภาษา HTML ของพนักงานบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) 
ประเมินผลได๎วํา ความพึงพอใจอยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 63.33 

นางสาวน้ําผึ้ง โพธิ์พันธ์ 
นางสาวธมลวรรณ  มหาสิงห์ 
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
สอน เรื่อง การใช๎งาน 
Microsoft Excel 2013 
เบื้องต๎น 
 
   

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เริ่มเข๎ามามีบทบาทในสังคมและเป็นที่นิยมกันอยํางแพรํหลายทั้ง
ภาครัฐ  ภาคเอกชน โรงเรียน รวมถึงบริษัท เสถียรพลาสติค แอนด์ ไฟเบอร์ จํากัด และ
ธนาคารกรุงไทย สาขา รังสิต-นครนายก คลอง11 ได๎มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช๎งาน ทั้งในด๎าน
เอกสาร การวัดผลหรือการประเมินผลตํางๆ   

คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงการ CAI : Microsoft  Excel 2013นี้ขึ้นเพื่อศึกษา
เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 2013 เนื่องจากบริษัท เสถียรพลาสติค แอนด์ ไฟเบอร์  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   จํากัด ได๎มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการใช๎งานจากเดิมเป็นโปรแกรมOpen Office มาเป็น

โปรแกรม Microsoft  Excel 2013 เพราะสามารถตอบสนองความต๎องการการใช๎งานมากขึ้น 
ทั้งในด๎านการบัญชี ด๎านการเงิน  ด๎านการวางแผน ด๎านงบประมาณ หรือด๎านสถิติ แตํพนักงาน
บริษัท เสถียรพลาสติค แอนด์ ไฟเบอร์ จํากัด  ยังขาดความรู๎และความเชี่ยวชาญในการใช๎งาน
โปรแกรม Microsoft Excel 2013   

คณะผู๎จัดทําจึงเล็งเห็นข๎อบกพรํองในเรื่องนี้จึงจัดทํา CAI : Microsoft Excel 2013 
ขึ้นมาเพ่ือหวังวํามีประโยชน์กับพนักงานบริษัท เสถียรพลาสติค แอนด์ ไฟเบอร์ จํากัด และ
เจ๎าหน๎าทีธ่นาคารกรุงไทย สาขา รังสิต-นครนายก คลอง11     

นางสาวน้ําเพชร  รักญาติ 
นางสาวอังศนา    บําเพ็ญทาน 
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
ส อ น เ รื่ อ ง  ก า ร ใ ช๎ ง า น 
Adobe Photoshop CS6 
เบื้องต๎น 
   

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปัจจุบันมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ทั้งภายในและการสํงออกนอก
ประเทศ ซึ่งสํงผลให๎การแขํงขันทางการตลาดสูงขึ้นตามไปด๎วย ดังนั้นผู๎ประกอบการธุรกิจ
ตํางๆ จึงต๎องมีการพัฒนาทั้งทางด๎านการตลาดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช๎ในการ
ดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภค ซึ่งโปรแกรม Photoshop เป็นอีกหนึงโปรแกรมที่นักพัฒนา 
และออกแบบผลิตภัณฑ์เลือกใช๎ เนื่องจากเป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช๎สําหรับ
ตกแตํงภาพถํายและภาพกราฟฟิกได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ไมํวําจะเป็นงานด๎านสิ่งพิมพ์ 
นิตยสาร และงานด๎านมัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแตํงภาพและการสร๎าง
ภาพ ซึ่งกําลังเป็นที่นิยมสูงมากในขณะนี้ โดยสามารถใช๎โปรแกรม Photoshop ในการ
ตกแตํงภาพ การใสํ Effect ตําง ๆให๎กับภาพ และตัวหนังสือ การทําภาพขาวดํา การทํา
ภาพถํายเป็นภาพเขียน การนําภาพมารวมกัน การ Retouch และตกแตํงภาพตํางๆ ทาง
คณะผู๎จัดทําจึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ชํวยสอนเรื่อง การใช๎งาน Adobe Photoshop CS6 เบื้องต๎น  และศึกษาความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนเรื่อง การใช๎งาน Adobe Photoshop CS6 
เบื้องต๎น   

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชวยสอน และการใช๎งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
เบื้องต๎น เพ่ือนํามาใช๎ในการจัดทําโครงการ 

ผลการดําเนินงานพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามร๎อยละ 72 มีความพึงพอใจในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชํวยสอนในระดับมากที่สุด,ร๎อยละ  19 มีความพึงพอใจในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชํวยสอนในระดับมาก และร๎อยละ 9 มีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ชํวยสอนในระดับปานกลาง 

นางสาวชลธิชา ผลเจริญ บทเรียนคอมพิวเตอร์            
ชํวยสอนเรื่อง การใช๎งาน
โปรแกรมAdobe 
Dreamweaver CS6 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน
เรื่องการใช๎งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพ่ือเป็นประโยชน์ให๎กับผู๎ที่สนใจ
ในการที่จะเริ่มต๎นฝึกการใช๎งานโปรแกรมเบื้องต๎น 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาการทํางานของ Adobe Dreamweaver 
CS6 ทําการสรุปการใช๎งานเบื้องต๎น ทําภาพประกอบเพ่ือเพ่ิมความเข๎าใจที่งํายขึ้น มีการ
เพ่ิมแบบทดสอบกํอนเรียน, หลังเรียนและนํามาสร๎างเป็นสื่อการเรียนการสอนโดยใช๎
โปรแกรม Adobe Captivate 9 

ผลการดําเนินงานพบวําบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนเรื่อง  การใช๎งานโปรแกรม 
Adobe Dreamweaver CS6 เบื้องต๎นมีประโยชน์ตํอการให๎ความรู๎ สามารถนําไปใช๎งานได๎
จริง 

นายพุฒิพงศ์ ปากูล 
นายอรัชพร  พูลบัว 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
สอน เรื่อง การติดตั้งวินโดว์
และการติดตั้ ง โปรแกรม
พ้ืนฐาน 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน
เรื่อง การติดตั้งวินโดว์และการติดตั้งโปรแกรมพ้ืนฐาน เป็นประโยชน์ให๎กับผู๎สนใจการ
เรียนรู๎การติดตั้งวินโดว์และการติดตั้งโปรแกรมพ้ืนฐาน 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําการศึกษาการทํางานของการติดตั้งวินโดว์และโปรแกรม
จําเป็นสําหรับวินโดว์ ทําการสรุปการติดตั้งวินโดว์ ทําภาพประกอบเพ่ือเพ่ิมความเข๎าใจ                 
ที่งํายข้ึน มีการเพิ่มแบบทดสอบกํอนเรียน หลังเรียนและนํามาสรางเป็นสื่อการเรียนการ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   สอนโดยใช๎โปรแกรม Adobe Captivate 

รูปแบบของการทํางานของเว็บไซต์ 
1. แสดงหน๎าโปรแกรม 
2. เชื่อโยงข๎อมูลแตํละหน๎า 
3. แสดงข๎อมูล 

รูปแบบของสื่อ 
1. การติดตั้งวินโดว์ 
2. การติดตั้งโปรแกรม 

เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา 
1. Adobe Captivate 9 
2. Adobe Photoshop CC 

นางสาวนวรัตน์  พุํมไสว 
นางสาวสุมลทิพย์  บุญลือ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
สอน CAI เรื่อง การ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
และการดูแลรักษาอุปกรณ์ 
ด๎ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  Adobe 
Flash CS6 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน (CAI) ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือหา
ประสิทธิภาพและระดับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน (CAI) เรื่อง การ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการดูแลรักษาอุปกรณ์ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ศึกษาความพึงพอใจของการใช๎
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน (CAI)  ของนักเรียนกลุํมตัวอยํางที่ ใช๎คือ นักเรียน                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จํานวน 92 คน สิ่งที่ใช๎ในการรายงานประกอบด๎วย 1. บทเรียน
คอมพิวเตอร์ชํวยสอน (CAI) เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการดูแลรักษา
อุปกรณ์ 2. แบบประเมินความพึงพอใจของการใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน (CAI) 
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวศิริเมษา แกํนเขียว 
นางสาวฌัชชา สุขเจริญ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
สอน เรื่อง การใช๎งาน 
PowerPoint 2013 
เบื้องต๎น 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน
เรื่อง PowerPoint 2013 เบื้องต๎น และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่อง การใช๎งาน PowerPoint 2013 เบื้องต๎น และเป็นประโยชน์
ให๎กับเจ๎าหน๎าที่กรมการปกครองและพนักงานบริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จํากัด หรือผู๎ที่
สนใจโปรแกรม PowerPoint 2013 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดได๎ทําการศึกษาการทํางานของโปรแกรม PowerPoint 2013 
ทําการสรุปการใช๎งานเบื้องต๎น ทําภาพปรกอบเพ่ือเพ่ิมความเข๎าใจที่งํายขึ้น มีการเพ่ิม
แบบทดสอบกํอนเรียน หลังเรียน และนํามาสร๎างเป็นสื่อการเรียนการสอนโดยใช๎ Adobe 
Captivate 7  

ผลการดําเนินงานพบวํา บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่อง การใช๎งาน PowerPoint 
2013 เบื้องต๎น มีประโยชน์ตํอการให๎ความรู๎ ความสามารถนําไปใช๎งานได๎จริง ตรงกับความ
พึงพอใจแกเจ๎าหน๎าที่กรมการปกครองและบริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จํากัด 

นางสาวจิราภรณ์  เพ็งรุํง 
นางสาวอินทิรา  บํารุงนา 

สื่อการสอนการลงสินค๎า
และเช็คสินค๎าในสต็อก 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค ์
1. เพ่ือทําให๎การสื่อสารมีความเข๎าใจมากขึ้น 
2. เพ่ือให๎ทํางานรํวมกันอยํางมีความสุข 
3. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่อง การลงสินค๎าและเช็คสินค๎า             

ในสต็อก 
4. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนกับหลังงานเรียนด๎วย บทเรียน

คอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่อง การลงสินค๎าและเช็คสินค๎าในสต็อก 
ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา 

บริษัท อิเล็กทรอนิกส์โปร ดีไซน์ จํากัด ได๎มีโปรแกรม Flowaccoun ซึ่งเป็นโปรแกรม
ที่เกี่ยวข๎องกับการลงสินค๎าและเช็คสินค๎าในสต็อก ซึ่งโปรแกรมที่ใช๎งานคํอนข๎างยาก
พอสมควร หากไมํได๎ทําการเรียนรู๎ วีการเข๎าใช๎โปรแกรมจากบุคคลที่ผํานหารเรียนรู๎มาแล๎ว  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   เราจึงเห็นปัญหาที่เกิดข้ึนสําหรับพนักงานที่ใช๎โปรแกรมนี้เป็นครั้งแรกจะต๎องมีพ่ีเลี้ยงหรือผู๎

เรียนรู๎โปรแกรมมาแล๎ว มาทําการสอนวิธีในการใช๎โปรแกรม Flowaccoun นี้ให๎ ซึ่งใช๎เวลา
มากพอสมควรจึงเห็นวํา อาจจะเป็นการเสียเวลาและทํางานที่ตนเองได๎รับหมอบหมายเสร็จ
ช๎าลง 

เราจึงทําสื่อการสอนวิธีการลงสินค๎าและเช็คสต็อกสินค๎าขึ้นโดยการผําน โปรแกรม 
Flowaccoun ให๎เข๎าใจด๎วยตนเองได๎งํายๆ เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาในการเรียนรู๎จากคน
อีกคนนึ่งเป็นการเรียนรู๎ให๎เข๎าใจด๎วยตนเองผํานสื่อการเรียนการสอนการลงสินค๎าและเช็ค
สินค๎าในสต็อก 

นางสาวชานุมาศ  เกษรนวล 
นางสาวเยาวลักษณ์  แจํมดวง 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
สอน วิชาพ้ืนฐานการใช๎
โปรแกรมกราฟิก ด๎วย
โปรแกรม  Adobe 
Photoshop CS6 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่อง บทเรียน
คอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาพ้ืนฐานการใช๎โปรแกรมกราฟิก ด๎วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop และเพ่ือเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนกับหลังเรียนด๎วยบทเรียน เรื่อง 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาพ้ืนฐานการใช๎โปรแกรมกราฟิก ด๎วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop การทําโครงการในครั้งนี้จะเป็นโครงการแบบเจาะจงกลุํมตัวอยําง พนักงานใน
บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จํากัด เครื่องมือในการทําโครงการครั้งนี้ เป็นแบบประเมิน
ความพึงพอใจเรื่องการจัดทํา บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาพ้ืนฐานการใช๎โปรแกรม
กราฟิก ด๎วยโปรแกรม Adobe Photoshop และแบบประเมินความพึงพอใจได๎บํงเป็น 
ดังนี้  

ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาพ้ืนฐาน
การใช๎โปรแกรมกราฟิก ด๎วยโปรแกรม Adobe Photoshop ของพนักงาน บริษัท ไทยซัม
มิท โกลด์ เพรส จากัด ความพึงพอใจอยูํในระดับ ดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 63.33 

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาววารี  ยิ้มหมวก บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย

ส อ น เ รื่ อ ง  ก า ร ใ ช ้
Mricrosoft Access 2010 
เบื้องต๎น 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการบทเรียนคอมพิวเตอร์ชวยสอนเร่ือง การใช ้Mricrosoft Access 2010 เบื้องต๎น 
จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชวยสอนเร่ือง การใช ้
Mricrosoft Access 2010 เบื้องต๎น เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้งานบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชวยสอนเร่ือง การใช ้ Mricrosoft Access 2010 เบื้องต๎น และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาก่อนและหลงัดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชวยสอนเร่ือง การใช ้
Mricrosoft Access 2010 เบื้องต๎น 

ในการด าเนินงานนั้นผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัทฤษฎีเก่ียวกบั
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชวยสอนเร่ือง การใช้ Mricrosoft Access 2010 เบื้องต๎น                    
เพื่อน ามาใชใ้นการจดัท าโครงการ 

ผลการด าเนินงานพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชวยสอนเร่ือง การใช ้Mricrosoft Access 2010 เบื้องต๎น ในระดับระดับดีมาก 

นางสาวนพัตธร  ภาธรธัญสิริ 
นางสาวณัฐริกานต์  แสนเสนา 

การสร๎ า ง เ ว็ บ ไซต์  เ รื่ อ ง
กฎหมายพระราชบัญญัติวํา
ด๎วยการกระทําความผิด
เ กี่ ย ว กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์             
พ.ศ. 2550 ด๎วยโปรแกรม 
Dreamweaver CS6 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1. เพ่ือพัฒนาเว็บเพจกฎหมายพระราชบัญญัติ             
วําด๎วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 2. เพ่ือประเมินคุณภาพ             
ของเว็บเพจกฎหมายพระราชบัญญัติวําด๎วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 
2550 ทดสอบความพ่ึงพอใจของผู๎บริโภค จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ประชากรที่ใช๎
ในการศึกษา คือ ครูผู๎สอน นักเรียน นักศึกษาและเจ๎าหน๎าที่ ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี                 
สุํมตัวอยําง 20 คน โดยวิธีสุํมอยํางงําย วิเคราะห์ข๎อมูลโดยคําร๎อยละ และ คําเฉลี่ยเลข
คณิต 

ผลการศึกษา พบวําเว็บเพจกฎหมายพระราชบัญญัติวําด๎วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อยูํในระดับพึงพอใจในระดับมาก X = 4.0 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาววราภรณ์  กันนุฬา 
นางสาวน้ําฝน  เพ็ชรสมร 

โปรแกรมเบิก - จํายวัสดุ
โรงงาน 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดเก็บและการเบิก-จํายวัสดุโรงาน เพ่ือแก๎ไข
ปัญหาที่เกิดจากระบบงานเดิมที่ทําการจัดเก็บและตรวจสอบข๎อมูลการจัดเก็บและ             
การ  เบิก-จํายวัสดุโรงาน อันทําให๎ยากตํอการจัดเก็บ เปลี่ยนแปลง และแก๎ ไขข๎อมูลให๎
ถูกต๎องทันตํอเหตุการณ์ ระบบงานใหมํถูกวิเคราะห์และออกแบบขึ้น เพ่ือใช๎ปฏิบัติงานบน
ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับจัดเก็บและตรวจสอบข๎อมูลการจัดเก็บและการเบิก -จํายวัสดุโร
งาน เพ่ือให๎เกิดความสะดวก รวดเร็วและทันตํอเหตุการณ์อีกทั้งชํวยลดความซับซ๎อนของ
ข๎อมูลที่จัดเก็บและการเบิก-จํายวัสดุโรงาน วิธีในการปฏิบัติแบํงออกเป็น 3 สํวน คือ ศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการเบิก-จํายวัสดุโรงาน วางแผนในการจัดกับเก็บวัสดุ อุปกรณ์            
และจัดเก็บข๎อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให๎มีการดําเนินงานที่เป็นไปอยํางถูกต๎อง              
และสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎ระบบด๎วย 

นางสาวกนกวรรณ  ชูกลิ่น 
นางสาวสมฤดี  บังเกิด 

ระบบการจัดการเอกสาร
ไปรษณีย์บริษัท  คาแนล             
วิว จํากัด 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปัจจุบันได๎มีการปรับเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วทําให๎เทคโนโลยีเข๎ามามีอิทธิพลใน
ทุกๆ ด๎านและเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได๎เจริญก๎าวหน๎าขึ้นมากและได๎มีบทบาทในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงานให๎มีความทันสมัยและมาสารถที่จะบริการข๎อมูล
ขําวสารตํางๆ ให๎กับบุคลากรในสํานักงานเพ่ือชํวยในการตัดสินใจและยังเอ้ืออํานวย
ประโยชน์ให๎กับพนักงานฝุายตํางๆ 

ผลการดําเนินงานพบวํา ระบบการจัดการไปรษณีย์นั้นได๎การตอบรับเป็นอยํางมากมี
ประโยชน์ตํอการใช๎งานและตํอผู๎รับบริการ สามารถนําไปใช๎งานได๎จริง ตรงงงกับความพึง
พอใจและตรงตามการใช๎งานแกํบุคลากร บริษัท คาแนล วิว จํากัด และบริษัท โตโยต๎า 
จํากัด 

นางสาวอัมพร  ชัยยานิติกร 
นางสาววิลาวัลย์  ชูศรี 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
สอน เรื่อง หลักการแนวคิด
ไคเซ็น 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสามารถนําโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
สอน มาใช๎งานได๎จริง เพ่ือกระตุ๎นความคิด ความสร๎างสรรค์ ในการทํางานให๎ดียิ่งขึ้น 
สามารถเรียนรู๎สะดวกได๎ตนเอง การทําโครงการครั้งนี้จะเป็นโครงการแบบเจาะจงกลุํม
ตัวอยํางในแผนกการผลิต เครื่องมือที่ใช๎ในการทําโครงการครั้งนี้ เป็นแบบประเมินความ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   พึงพอใจในเรื่องการจัดโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เรื่อง หลักการแนวคิดไค

เซ็น ด๎วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 และแบบประเมินความพึงพอใจได๎
แบํงออกเป็น 4 ด๎าน ด๎านเค๎าโครงโปรแกรม ด๎านเนื้อหาของโปรแกรม ด๎านการตกแตํง
โปรแกรม ด๎านการใช๎งาน และแบบประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้จะทําให๎เกิดการ
วิเคราะห์ข๎อมูล 

ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโปรแกรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน             
เรื่อง หลักการแนวคิดไคเซ็น ด๎วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6                     
ของพนักงานแผนกการผลิตบริษัท บีจี แพค จํากัด ความพึงพอใจอยูํในระดับ ดีมาก คิดเป็น
ร๎อยละ 63.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาววรรณสร    แซํเฮง 
นางสาวศลิษา     เห็นทั่ว  
 

ที่กั้นสินค๎าบนสต็อก (สินค๎า
ประเภทมามํา)  

ธุรกิจค๎าปลีก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือทําที่กั้นสิ้นค๎าประเภทมามํา บนสต็อกสินค๎า 
2. เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาการจัดเรียงสินค๎าบนชั้นวางในสต็อก 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปูองกัน สิ้นค๎าตกหลํน สินค๎าสูญหายและสินค๎าเสื่อมสภาพ 4. เพ่ือให๎การทํางานมี
ประสิทธิภาพมาขึ้น กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคือ พนักงานใน ร๎าน 7-eleven สาขา
หมูํบ๎านกรีนการ์เด๎นโฮม รังสิตคลอง 11 จํานวน 17 คน ประกอบด๎วย ผู๎จัดการร๎าน 1 คน 
ผู๎ชํวยผู๎จัดการร๎าน 2 คน และพนักงาน 14 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
โดยสถิติท่ีใช๎วิเคราะห์ข๎อมูล คือ คําร๎อยละ 

ผลวิจัยพบวํา 
1. ข๎อมูลทั่วไปของพนักงานร๎าน 7-eleven สาขาหมูํบ๎านกรีนการ์เด๎นโฮม รังสิตคลอง 

11 เป็นเพศหญิง จํานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 88.23 เพศชาย จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 11.77 สถานะภาพโสด จํานวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 64.70 สถานะภาพสมรส 
จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.30 จบการศึกษา จํานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 88.23 ที่
กําลังศึกษาอยูํ จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.77 และมีตําแหนํงงานเป็นพนังงาน จํานวน 
14 คน คิดเป็นร๎อยละ  82.35 และตําแหนํงงานเป็นผู๎ชํวยผู๎จัดการ จํานวน 2 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 11.76 และตําแหนํงงานเป็นผู๎จัดการ จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.89 สํวนใหญํ
มีรายได๎ต่ํากวํา 9000 บาท จํานวน 2 คน คิดร๎อยละ 11.77 และมีรายได๎ระหวําง 9000 -
15000 บาท จํานวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 70.57 และมีรายได๎ 15000 บาทขึ้นไป จํานวน 
3 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.66 
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   2. ข๎อมูลความพึงพอใจของพนักงานกํอนทําที่กั้นสินค๎า อยูํในระดับน๎อยทุกรายการ

โดยรายการที่มีคําเฉลี่ยต่ําสุด คือ การช็อตของสินค๎า 
นางสาวภานุชนาถ เส็งแสงทอง 
นายพรพิทักษ์ แตํงตั้ง 
 

มํ า น เ ลื่ อ น ป ก ปิ ด สิ น ค๎ า
ประเภทแอลกอฮอล์ 

ธุรกิจค๎าปลีก การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือจะทํามํานปกปิดสิ้นค๎าประเภทเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการแก๎ไขปัญหาการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา
จําหนํายกลุํมตัวอยํางที่ใช๎การทําวิจัย คือ กลุํมพนักงานในร๎าน เซเวํน-อิเลฟเวํน สาขารังสิต 
คลอง 9 ม.วศิน จํานวน 15 คน ประกอบด๎วย ผู๎จัดการร๎าน 1 คน ผู๎ชํวยผู๎จัดการร๎าน 2 คน 
พลังงาน 12 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช๎วิเคราะห์ข๎อมูล 
คือ คําร๎อยละ 

ผลวิจัยพบวํา 
2. ข๎อมูลทั่วไปของพนักงานร๎าน เซเวํน-อิเลฟเวํน สาขารังสิต คลอง 9 ม.วศิน เป็น

เพสหญิงทั้งหมดคิดเป็นร๎อยละ 100 สถานะ ภาพโสด จํานวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 80 
สมรส แล๎ว 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 20 และมีตําแหนํงผู๎จัดการ 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.6 
ผู๎ชํวยผู๎จัดการ 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 20 พนักงาน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ  54.4 และทวิภาคี 
3 คน คิดเป็นร๎อยละ 20 

3. ข๎อมูลความพึงพอใจของพนักงานกํอนทํามํานปกปิดสินค๎า อยูํในระดับดี ของความ
คิดเห็นทั้งจํานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

นางสาวแสงเทียน พลศิลา 
นางสาวทราย ฤทธิสันเทียะ 
นางสาวสุนิตา แซํเฮง 

อุปกรณ์ติดตั้งสื่อจากแผํน
อะคริลิค 
 

ธุรกิจค๎าปลีก การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดทาโครงการสํงเสริมการขายด๎วยอุปกรณ์
ติดตั้งสื่อที่ทาจากแผํนอะคริลิคติดกระจกด๎วยจุ๏บสุญญากาศร๎านเซเวํนอีเลฟเวํน  สาขา
หอพักราชมงคลธัญบุรีคลอง6 กลุํมตัวอยํางเป็นพนักงานในร๎านเซเวํนอีเลฟเวํน สาขาหอพัก
ราชมงคลธัญบุรีคลอง 6 จานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติในการหาคําร๎อยละ แจกแจง ความถี ่
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   ผลการดาเนินงานพบว่า 

ข๎อมูลทั่วไปของพนักงานเซเวํนอีเลฟเวํน สาขาหอพักราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 เป็น
เพศหญิงจานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ66.67 สถานภาพโสดจานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 
66.68 อายุตํากวํา 20 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.68 การศึกษาระดับปริญญาตรี 
จานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.00 
ข๎อมูลระดับความคิดเห็นของพนักงานเซเวํนอีเลฟเวํน สาขาหอพักราชมงคลธัญบุรีคลอง 6 
ประสิทธิภาพชิ้นงาน ดีที่สุด 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 70.ความสะดวกของชิ้นงาน ดีที่สุดจาน
วน 7 คนคิดเป็นร๎อยละ 70.00 ลดปัญหาการติดตั้งสื่อดีท่ีสุดจานวน 7 คนคิดเป็นร๎อยละ 
70.00 

นางจริญญา กําลังฤทธิ์ 
นายธรรมนูญ  สุขรักษา 

เก๎าอ้ีแสนสวย ธุรกิจค๎าปลีก โครงการสิ่งประดิษฐ์เหลือใช๎ เก๎าอ้ีแสนสวยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์  
เพ่ือสามารถนําโครงการนี้ไปประกอบอาชีพได๎ในอนาคต วีการดําเนินโครงการ สัปดาห์แรก
คิดวําจะจัดทําอะไรขึ้นมา จากนั้นก็เสนอโครงการตํออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ศึกษาค๎า
คว๎าฝึกฝนในการทําและคิดชื่อสิ่งประดิษฐ์ ทําการหาสถานที่สิ่งประดิษฐ์เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
ระยะในการดําเนินโครงการทั้งหมด จากการดําเนินโครงการได๎บรรลุวัตถุประสงค์                    
โดยสามารถสร๎างรายได๎สร๎างอาชีพในอนาคตได๎อีกด๎วย โครงการนี้ได๎นําความรู๎จากวิชา
ตํางๆ มาประยุกต์ใช๎เข๎ากับวิชาโครงการ จากการทําโครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช๎
เกา๎อ้ีแสนสวย ทําให๎ข๎าพเจ๎าได๎ความรู๎และทักษะประสบการณ์ท่ีจะนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน
ได ๎

นางสาวจริญทิพย์  แจ๎งกิจ 
นางสาวชาลินี  มานุสนธ์ 
นางสาวนิภาพรรณ  มะดะเรส 

พฤ ติ ก ร ร ม ใ นก า ร เ ลื อ ก             
ใช๎บริการ ร๎านเคเอฟซี โลตัส 
คลอง 7 

ธุรกิจค๎าปลีก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช๎บริการร๎านเคเอฟซี
ของนักศึกษาซึ่งมีผู๎ตอบแบบสอบถาม จํานวน 370 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล              
คือ 1. สถิติพ้ืนฐานได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. การหาคํา
ความเชื่อมั่น ได๎แกํ การทดสอบคําสัมปสิทธิ์แอลฟุา 3. สถิติที่ใช๎ในการทดสอบสมมติฐาน 
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   ได๎แกํ การเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางตัวแปร 2 ตัว ที่เป็นอิสระตํอกันด๎วยคํา              

และการเปรียบเทียบความแตกแตํงระหวํางตัวแปรตํอกันด๎วยคํา Independent-Samples           
T Test และการเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางตัวแปรมากกวํา 2 ตัว ด๎วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (Anova) และการเปรียบเทียบความแตกตํางเป็นรายคูํด๎วยวิธี 
Scheffe ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
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นางสาววรพิมพ์  แจํมจันทร์ 
นายอนชุา        มหาเวก 

การสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกค๎าในการให๎บริการ
ข อ ง พ นั ก ง า น ร๎ า น  KFC  
สาขาบิ๊กซี รังสิต คลอง6 
   
 

ธุรกิจค๎าปลีก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค๎าในการ
ให๎บริการของพนักงาน ร๎าน KFC สาขาบิ๊กซี รังสิต คลอง6 กลุํมตัวอยํางเป็นลูกค๎าภายใน
ร๎าน KFC สาขาบิ๊กซี รังสิต คลอง6 จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย                   
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติในการหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า  

 1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามพบวําเป็น เพศชาย จํานวน 53 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 53.00 มีอายุระหวําง 21-25ปี จํานวน 37 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.00 ระดับ
การศึกษาต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนต๎น จํานวน 33 คน คิดป็นร๎อยละ 33.00 
  2. ระดับความพึงพอใจของลูกค๎าที่มีตํอพนักงานโดยรวมอยูํที่ระดับ มาก ( X = 
4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ระดับความพึงพอใจของลูกค๎าอยูํในระดับ  มาก และ
มากที่สุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย คําเฉลี่ยที่มากที่สุด คือความเร็วในการให๎บริการ 
ของพนักงาน ( X = 4.58) รองลงมาคือภาพรวมที่มีตํอการให๎บริการ ( X = 4.51) ตามด๎วย
ความชัดเจนของปูายบอกจุดบริการ( X = 4.51) และคําเฉลี่ยที่ต่ําสุดคือ จุด/ชํอง การ
ให๎บริการเหมาะสมและเข๎าถึงได๎สะดวก( X =4.34) 

นางสาวปานทิพย์  จําเนียรหล๎า 
นางสาวน้ําเพชร  เสนดี 

การปรับปรุ งการจัดวาง
สินค๎าแผนกบาร์น้ํา บริษัท 
เซ็นทรัลฟููด รีเทล จํากัด  
 

ธุรกิจค๎าปลีก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาการจัดทําปูายสัญลักษณ์บอกตําแหนํงของ
สินค๎าแผนกบาร์น้ํา บริษัทเซ็ลทรัล ฟููด รีเทล จํากัด 2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดเก็บสินค๎าแผนกบาร์น้ํา บริษัทเซ็ลทรัล ฟููด รีเทล จํากัดกลุํมตัวอยํางผู๎วิจัย
กําหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางเฉพาะเจาะจง ได๎แกํ พนักงานแผนกบาร์น้ํา บริษัท  
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   เซ็นทรัลฟููด รีเทล จํากัด จํานวน 100 คนเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติในการหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวํา 
1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํเป็นเพศหญิง 

จํานวน 64 คน คิดวําเป็นร๎อยละ 64.00 มีอายุระหวําง 21-30 ปี จํานวน 64 คน มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 58 คน คิดเป็นร๎อยละ 98.00 ด๎านอาชีพ พบวํา
ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ๎าง จํานวน 100 คน คิดเป็นร๎อยละ 
100.00 รายได๎ 20,001-25,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 สถานะภาพ
โสด จํานวน 80 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.00  

2. รูปแบบการปรับปรุงการจัดวางสินค๎าแผนกบาร์น้ํา บริษัท เซ็นทรัลฟููด รีเทล จํากัด 
ในภาพรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( = 4.19) โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย 
ลําดับแรกคือ การเข๎าใช๎งานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด คําเฉลี่ย ( = 4.74) รองลงมาคือ 
ระยะเวลาเหมาะสมกับการเข๎าใช๎งาน ( = 4.48) มีการติดปูายประกาศหรือแจ๎งข๎อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอนและเวลาการเข๎าใช๎งาน ( = 4.32) และท่ีมีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ จัดสถานที่
มีความเพียงพอแกํพนักงานที่มาใช๎ห๎องเก็บวัตถุดิบ/อุปกรณ์ ( = 3.88) 

นางสาวภัทรพร ยุทธแสง 
นางสาวพิลาศรักษ์ กลิ่นด๎วง 

ความพึงพอใจการบริการ
ร๎านอาหาร MK สุกี้  สาขา
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต M29 

ธุรกิจค๎าปลีก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค๎าที่มาใช๎บริการภายใน
ร๎านอาหาร MK สุกี้  สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต M29 กลุํมตัวอยําง คือ ลูกค๎าที่มาใช๎บริการ
ร๎านอาหาร MKสุกี้ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต M29 จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติในการหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวํา 
1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา เป็นเพศหญิง จํานวน 54 คน คิดเป็น

ร๎อยละ 54.00 มีอายุระหวําง 21 – 30 ปี จํานวน 28 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.00 อาชีพ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   พนักงานทั่วไปและธุรกิจสํวนตัวจํานวน 29 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.00 มีรายได๎ตํอเดือน 

7,000-9,000 บาท จํานวน 39 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.00 
ความพึงพอใจตํอคุณภาพการบริการร๎านอาหาร MK สุกี้ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ใน
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎ออยูํในระดับมากทุกรายการโดยเรียงลําดับ
จากมาไปหาน๎อย อันแรก คือ ความสวยงามของอาหาร ( X = 4.32) รองลงมาคือ ความ
หลากหลายของอาหาร ( X = 4.31) รสชาติอาหาร ( X = 4.30)  และที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด 
คือ ความรวดเร็วในการชําระเงิน ( X = 4.01) 

นางสาวเพชรชนก  โพธิ์ทอง เต๎าฮวยนมสดเพ่ือสุขภาพ 
   
 

ธุรกิจค๎าปลีก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)เพ่ือผลิตเต๎าฮวยนมสดเพ่ือสุขภาพจากเมล็ดเจีย        
(2)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู๎บริโภคที่มีตํอผลิตภัณฑ์เต๎าฮวยนมสดเพ่ือสุขภาพ กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนนักศึกษาจํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติในการหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  
1.ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามพบวําผู๎บริโภคสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 

60 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 มีอายุน๎อยกวํา 20 ปี จํานวน 42 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.00 
ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา จํานวน  64 คน คิดเป็นร๎อยละ 64.00 มีรายได๎อยูํใน
ระดับ ต่ํากวํา 5,000 บาทจํานวน  52 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.00  

2. ความพึงพอใจของผู๎บริโภคท่ีมีตํอผลิตภัณฑ์เต๎าฮวยนมสดเพ่ือสุขภาพ พบวํา ความ
พึงพอใจของผู๎บริโภคที่มีตํอผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูํในระดับมาก ( X = 4.31)                    
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกรายการ โดยรายการมีคําสูงสุดคือ 
รสชาติ ( X = 4.40) รองลงมา คือ รสหวาน ( X = 4.38) กลิ่น ( X =4.36) ความชอบ
โดยรวม ( X =4.30) สี ( X =4.26) ความนุํน ( X =4.24) และรายการที่มีคําต่ําสุด คือ 
ความหยุํน ( X =4.22) 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายธิบดี  เจริญสุข รูปแบบการให๎บริการด๎วย

ระบบฟิวชั่นร๎านเคเอฟซี 
(KFC) สาขา โลตัสคลอง 4 

ธุรกิจค๎าปลีก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบการให๎บริการด๎วยระบบฟิวชั่นร๎านเค
เอฟซี (KFC) สาขาโลตัสคลอง 4 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค๎าที่มาใช๎บริการ
ร๎านเคเอฟซี(KFC) สาขาโลตัสคลอง 4 จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติในการหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามพบวําเป็นเพศชายจํานวน 50 คน คิดเป็นร๎อย

ละ 50.00 และเพศหญิงจํานวน 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00  มีอายุระหวําง 31-40 ปี 
จํานวน 32 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.00 มีรายได๎มากที่สุด คือ 15 ,001-20,000บาท จํานวน   
33 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.00  มีระดับการศึกษาต่ํากวําปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 51 
คน คิดเป็นร๎อยละ 51.00 เป็นนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด จํานวน 26 คน คิดเป็นร๎อยละ 
26.00 สถานภาพโสด มากที่สุด จํานวน 43 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.00 

2. มีรูปแบบการให๎บริการด๎วยระบบฟิวชั่น ร๎านเคเอฟซี  (KFC) สาขา โลตัสคลอง 4 
ในภาพรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( =4.31) โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย 
ลําดับแรก คือ ภาพรวมของการให๎บริการด๎วยระบบฟิวชั่น คําเฉลี่ย ( =4.55) รองลงมา              
คือ บริการด๎วยความสะดวกรวดเร็ว ( =4.41) ระยะเวลาในการให๎บริการมีความเหมาะสม                 
( =4.40) และท่ีมีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ ชํองบริการ/การประชาสัมพันธ์ ( =4.12) 

นางสาวอาอีวะห์  รอมาน ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร
ให๎บริการของพนักงานร๎าน
เบอเกอร์ คิง สาขา เอศโซํ 
รังสิต 

ธุรกิจค๎าปลีก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการให๎บริการของพนักงาน
ร๎านเบอเกอร์ คิง สาขา เอศโซํ รังสิต 2. เพ่ือนําปัญหาที่ลูกค๎าพบเจอมาแก๎ไขปัญหาเพ่ือให๎
ลูกค๎าเกิดความพอใจสูงสุด ตัวอยํางเป็นลูกค๎าภายในร๎านเบอเกอร์ คิง สาขา เอศโซํ รังสิต 
จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติใน
การหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ผลการวิจัยพบว่า  

ผู๎บริโภคสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 60 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 มีอายุระหวําง 
21-30 ปี จํานวน 42 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.00 วุฒการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน   
49 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.00  ด๎านอาชีพ พบวําผู๎บริโภคสํวนใหญํประกอบอาชีพนักเรียน / 
นักศึกษา จํานวน 33 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.00 รายได๎อยูํในระดับ 10,001 -15,000 บาท 
จํานวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.00 สถานภาพโสด จํานวน 53 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.00 

 ระดับความพึงพอใจของลูกค๎าที่มาใช๎บริการร๎านเบอเกอร์ คิง สาขาเอสโชํ รังสิต 
พบวําโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ความพึงพอใจของบริโภคที่มี
ร๎านเบอเกอร์ คิง สาขา เอศโซํ รังสิต อยูํในระดับมากทุกรายการ โดยรายการมีคําสูงสุดคือ 
แจ๎งลูกค๎าเสมอหากต๎องรอ ออเดอร์นานเกิน 5 นาที คําเฉลี่ยเทํากับ ( X =4.74) รองลงมา 
คือ พนังงานรับฟังปัญญาที่ลูกค๎าพบเจอ คําเฉลี่ยเทํากับ ( X =4.64) อาหารมีความสะอาด 
สดใหมํ ( X =4.62) และคําเฉลี่ยต่ําสุด คือ การต๎อนรับลุกค๎า คําเฉลี่ยเทํากับ ( X =4.06) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาการบัญชี 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายจิรายุส  เจียรเกียรติกุล 
นางสาวสุธินี  ชาธรรมา 
นางสาวรุํงตะวัน  เทศมหา 

ทาโก๎เพ่ือสุขภาพ การบัญชี ในปัจุบันมีกลุํมคนที่ประสบปัญหาในการรับประทานอาหารสําหรับกลุํมคนที่
ต๎องการจะลดน้ําหนัก และกลุํมที่เป็นนักกีฬา เนื่องจากการรับโภชนาการที่ไมํเหมาะสมกับ
รํางกายของแตํละบุคคลเชํนผู๎ชายควรจะได๎รับพลังงานจากอาหารที่มีพลังงานเฉลี่ย
ประมาณ 2000กิโลแคลลอรี่ ตํอวัน และรํางกายของผู๎หญิงควรจะได๎รับพลังงานจากอาหาร
ที่มพีลังงานเฉลี่ยประมาณ 1500 กิโลแคลลอรี่ตํอวัน ถ๎ารํางกายได๎รับพลังงานเกินกวําความ
ต๎องการ รํางกายจะเก็บสะสมพลังงานสํวนเกินนั้นเป็นรูปแบบของไขมันและอาจทําให๎
ปัญหาได๎ในภายภาคหน๎า ขณะผู๎จัดทําจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงจุดนี้จึงได๎คิดทําอาหารที่
เหมาะสมและไมํเกินกวําความจําเป็นของรํางกายของแตํละบุคล 

ทาโก๎เป็นอาหารกินเลํนที่มีถิ่นกําเนิดที่ประเทศแม็กซิโกเดิมทีเป็นการนําอาหารที่มี
ชื่อวําเคบับมาดัดแปลงให๎มีความเป็นสากลและถูกปากของคนท่ัวไป โดยเคบับปกตินั้นทําได๎
โดยการนําเนื้อแกะไปหมักกับมาซาลํา(เครื่องเทศตํางๆที่นํามาผสมกัน)แล๎วนําไปยําง และ
นําผักสดกับแปูงมาหํอในลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกแล๎วสามารถรับทานได๎ทันทีและยังทํา
ได๎งํายใช๎เวลาน๎อยโดยทําในชํวงเย็นของวันแล๎วเอามาอํุนหรือรับประทานเย็นๆเลยก็ได๎ ซึ่ง
เป็นอาหารที่เหมาะกับการรับประทานในชํวงเช๎าของวันที่รํางกายต๎องการพลังงานหลังจาก
การตืน่นอน เราจึงมองเห็นความสําคัญตรงจุดนี้แล๎วนํามดัดแปลงเป็นอาหารที่ชํวยสํงเสริม
สุขภาพและสะดวกกับคนที่ไมํมีเวลาทําอาหารในชํวงเช๎ามากยิ่งข้ึน 

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวทานตะวัน  ลาจังหรีด 
นางสาวสุวรรณา  ทองเขียว 

โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ทํ า
น้ําหอมแห๎ง 

การบัญชี น้ําหอมแห๎งมีวัตถุประสงค์เพ่ือน๎าสํวนผสมบีแวกซ์ น้ํามันสวีท อัลมอนด์ น้ํามันเมล็ด
องุํนและหัวน้ําหอมมาผํานกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ําหอมแห๎ง
เพ่ือที่จะพกพาได๎และใช๎งํายใช๎ได๎ตามที่เราต๎องการ  ทั้งยังมีกลิ่นหอมติดทนนานกวํา                 
8 ชั่วโมงและยังเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักเรียนนักศึกษาให๎มีรายได๎ระหวําง
เรียน 

ผลการวิจัยพบวํา สํวนใหญํการใช๎น้ําหอมแบบน้ําจะใช๎สิ้นเปลืองมากกวําน้ําหอม
แห๎ง สามารถท๎าใช๎เองในชีวิตประจ๎าวันและประหยุดคําใชํจํายได๎อีกด๎วย 

นางสาววาสนา  บุตรดี 
นางสาวทัศนีย์  ลมสูงเนิน 
นางสาวออมสิน  พุํมพวง 

ตะกร๎าหลอดมหัศจรรย์ การบัญชี การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนาสิ่งของเหลือใช๎มาทาให๎เกิดประโยชน์สร๎าง
รายได๎และใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ตํอการทาชิ้นงานใบนี้ หลอดดูดน๎าที่เราใช๎กลายเป็น
ขยะจานวนมากทาให๎โลกร๎อนข้ึนและหลอดนั้นยํอยสลายยากมากเพราะทามาจากพลาสติก
เราจึงนามาดัดแปลงจากหลอดที่ธรรมดาที่เป็นขยะขนาดเล็กให๎กลายเป็นชิ้นงานที่มีการทา
ขึ้นเพ่ือใช๎ประโยชน์ 

ในการดาเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทาการศึกษาค๎นคว๎าการสานตะกร๎าจากหลอด
พลาสติกขึ้นเพ่ือนาของเหลือใช๎เชํนหลอดพลาสติกมาทาเป็นงานประดิษฐ์ เพ่ือสร๎าง
ความคิดสร๎างสรรค์และการตํอยอดเพ่ือการดัดแปลงให๎เกิดเป็นงานชิ้นใหมํที่ดีวําและการคิด
สร๎างสรรค์ท่ีหลากหลายและทันสมัยมากข้ึน 

ผลการดาเนินงานพบวําหลอดนั้นสามารถนามาดัดแปลงที่หลากหลายรูปแบบ
นอกจากจะนามาทาเป็นตะกร๎าก็สามารถดัดแปลงเป็นเครื่องชนิดอ่ืนๆ ดด๎รวมทั้งเป็นข๎าว
ของเครื่องใช๎ในชีวิตประจาวัน 

นางสาวนฤมล เซี่ยงจิ๋ว  
นางสาวสุพัตรา พันธ์แตง  

พวงมาลัยจากกระดาษทิชชูํ การบัญชี เนื่องจากปัจจุบัน การขายพวงมาลัยแบบดอกไม๎สด เป็นที่นิยมงํายตํอการซื้อ 
ดอกไม๎สดที่ซื้อมาแขวนหน๎ารถ ไหว๎พระ หรือไว๎ทํากิจกรรมอยํางอ่ืนนั้น ราคาถูกจริงแตํ
ใช๎ได๎ในวันตํอวันเทํานั้น โดยดอกไม๎สดนั้นมีการฉีดสารฟอร์มาลีนใสํในดอกไม๎ เพ่ือเพ่ิมความ
สดใหมํให๎กับดอกไม ๎ซึ่งการฉีดสารฟอร์มาลีนใสํในดอกไม๎นั้น จะสํงผลอันตรายตํอรํางกาย  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   จากการตรวจสอบพบวํา หากสูดดมสารเหลํานี้มากๆ หรือเป็นประจําทุกวันอาจ

สํงผลให๎เกิด ไอ เจ็บคอ ปอดอักเสบ ระคายเคืองตา หรืออาจเสียชีวิตได๎ 
ผู๎จัดทําเล็งเห็น อันตรายดังกลําว จึงคิดที่จะดัดแปลงพวงมาลัยในรูปแบบอื่นๆ นั่น

คือ พวงมาลัยจากกระดาษทิชชูํ เพ่ือใช๎เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทน ใช๎แทนพวงมาลัยที่เป็น
ดอกไม๎สด เพ่ิมทางเลือกที่ปลอดภัยให๎แกํผู๎ที่ชื่นชอบ และสนใจอีกทั้งยังมีกลิ่นที่หอม และ
สภาพการใช๎งานที่คงทนอีกด๎วย 
ผู๎จัดทําได๎นําผลิตภัณฑ์มาตํอยอดจากของเดิม มาพัฒนาให๎มีรูปแบบที่ดีขึ้น และสร๎าง
ทางเลือกให๎ผู๎บริโภคได๎มีทางเลือกที่หลากหลายรูปแบบ การตํอยอดผลิตภัณฑ์ คือ คิดค๎น
การทําดอกรักจากกระดาษทิชชูํ แทนการใช๎ดอกรักจากพลาสติก เพ่ือลดปริมาณการใช๎
พลาสติกให๎น๎อยลง อีกท้ังยังเป็นฟื้นฟูระบบนิเวศสูํธรรมชาติ นอกจากจะทําดอกรักจาก
กระดาษทิชชูํแล๎วเรายังเปลี่ยนดอกกุหลาบปลอมที่ทําจากกระดาษสาให๎มีสํวนผสมของ
กระดาษทิชชูํไปด๎วย 

นางสาวเปมิกา    เอ่ียมมาตย์ 
นางสาวนาถชญา หวังแก๎ว 
นางสาวชลิดา     เพ็งสวําง 
 

สเปรย์สมุนไพรกันยุง 
  

การบัญชี ยุงเป็นพาหะนําโรคหลายชนิดสถิติของคนปุวยเป็นไข๎เลือดออกล๎มตาย และในปี 
พ.ศ. 2553 มีผู๎ปุวยที่เสียชีวิตเยอะที่สุดและพบในโลก3,450 ชนิด พบในไทย 412ชนิด พบ
ได๎มากที่สุดตามบ๎านเรือน เชํน ยุงลายยุงก๎นปลํองเป็นต๎นข๎อสําคัญที่เราอยากศึกษาคือ 
ผู๎จัดทําจึงอยากทราบวําสมุนไพรอะไรบ๎างที่สามารถไลํยุงได๎ สิ่งที่ผู๎จัดทําค๎นพบก็คือ มี
สมุนไพรหลายชนิดที่สามารถไลํยุงได๎ แล๎วยังมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์มากตํอมนุษย์
สมุนไพรที่ผู๎จัดทํานํามาทําสเปรย์ไลํยุงมีอยูํ 3 ชนิด คือ กระเพรา โหระพา สะระแหนํ   

จากเหตุผลและความสําคัญที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎ศึกษาจึงมีความสนใจเพ่ือศึกษาหา
วิธีทําสเปรย์และเรียนรู๎วําสมุนไพรที่จะนํามาเป็นสํวนผสมนั่นมีประโยชน์อะไรบ๎างลักษณะ
เดํนของสมุนไพรนั่นสามารถไลํยุงได๎หรือไมํและนําสมุนไพรเหลํานี้มาทําสเปรย์สมุนไพรนั่น
สามารถไลํยุงที่คิดค๎นสูตรขึ้นเองจากข๎อมูลในเว็บไซต์ตํางๆในอินเทอร์เน็ต 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาววริศรา ปานพุํม  
นายจิรภัทร    ถ๎าสุวรรณ  
นางสาวกฤติยา แก๎วศิริ  

กระถางรักษ์โลก การบัญชี การศึกษากระถางดอกไม๎จากขุยและใยมะพร๎าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระถางดอกไม๎
จากขุยหรือใยมะพร๎าวและเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากถุงเพาะชาในการซื้อ-ขายต๎นไม๎ 

โดยการน๎าขุยและใยมะพร๎าวมาผสมกับสํวนผสมตําง ๆ อาทิเชํน แปูงเปียก น๎า เป็นต๎น
จากนั้นนาไปตากแดดแล๎วนามาทดสอบประสิทธิภาพในการอุ๎มน๎าเพื่อทดสอบความแข็งแรง
และคงทนเทียบเทํากับถุงเพาะชาหรือไมํโดยวิธีทดสอบด๎วยการเทน๎าลงไปในกระถางรักษ์โลก
และถุงเพาะชาโดยตรงปริมาณ 1,000 มิลลิลิตร วิธีนี้ใช๎ทดสอบการอุ๎มน๎าของกระถางรักษ์โลก
สรุปได๎วํา 

กรณีท่ี 1 ถุงเพาะชามีรูระบายน๎า ทดสอบเรื่องการอุ๎มน๎ากระถางรักษ์โลกมี
ประสิทธิภาพในการอุ๎มน๎าได๎ดีกวําถุงเพาะชา เนื่องจากน๎าในกระถางรักษ์โลกคํอย ๆ ไหล
ออกมาช๎า ๆ แตกตํางจากถุงเพาะชาท่ีมีการกักเก็บน๎าปลํอยให๎น๎าท้ังหมดไหลออกมา 

กรณีท่ี 2 ถุงเพาะชาไมํมีรูระบายน๎า ทดสอบการระบายน๎ากระถางรักษ์โลกมี
ประสิทธิภาพในการระบายน๎าได๎ดีกวําถุงเพาะชา เนื่องจากน๎าในกระถางรักษ์โลกคํอย ๆ ไหล
ออกมาช๎า ๆ แตกตํางจากถุงเพาะชาท่ีไมํมีการระบายน๎าออกมา หากทาการปลูกพืชอาจทาให๎
รากของพืชเนําตายได๎ 

นางสาวสุนัดดา   ยิ่งยง 
นางสาวสุมิตรา   ดาวอู๏ด 
นางสาวปิยะธิดา  ชื่นจรูญ 

ที่รองแก๎วจากก๎านกล๎วย การบัญชี โครงการท่ีรองแก๎วจากก๎านกล๎วย ที่สร๎างขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อตํอยอดและสร๎างคุณคํา
ของต๎นกล๎วยท่ีน๎อยคนจะมองเห็นความสําคัญมองเห็นประโยชน์วําสามารถนํามา              
ทําท่ีรองแก๎วหรืออื่นๆ ได๎หลายอยํางหลายคนมักมองข๎ามเพราะเป็นแคํต๎นกล๎วยแห๎งๆ              
คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดท่ีจะนําวัสดุใกล๎ตัว อยํางก๎านกล๎วยมาใช๎ในการประดิษฐ์ แทนแก๎ว หรือ
โลหะเชือกสี ตํางๆ ซึ่ งมีอายุการยํอยสลายยาวนานกวํา  และยัง เป็นการเพิ่มมูลคํา               
ของก๎านกล๎วยให๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาท่ีรองแก๎วท่ีชอบแตกร๎าวทําให๎สิ้นเปลืองคําใช๎จํายท่ีต๎อง
คํอยซื้อใหมํอยูํตลอดเราแคํลองทําที่รองแก๎วจากก๎านกล๎วยไว๎ใช๎เองบ๎าง เพื่อให๎เกิดความแปลก
ใหมํ ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ ประหยัดคําใช๎จําย ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล๎อม และ
เป็นการฝึกอาชีพ สามารถเพิ่มรายได๎ระหวํางเรียนอีกด๎วย 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวกานต์ชนก เมฆไพร 
นางสาวนรกมล   ศรีมํวง 

ตุ๏กตาผ๎าเช็ดมือ 
 

การบัญชี เนื่องจากปัจจุบัน การขายข๎าวโพดในปัจจุบันมีจานวนมาก และเปลือกข๎าวโพดที่ทิ้ง
นั้นดูไมํมีคุณคํา ผู๎จัดทาจึงคิดที่จะเพ่ิมคุณคําของขยะชิ้นนี้ ให๎มีคุณคําและเป็นประโยชน์ 

ผู๎จัดทาจึงคิดที่จะดัดแปลงข๎าวโพดให๎มีความแปลกใหมํขึ้น นั่นคือ ตุ๏กตาที่ทาจาก
เปลือกข๎าวโพด เพ่ือสร๎างความนําสนใจให๎กับผู๎บริโภค 

ผู๎จัดทาได๎นาผลิตภัณฑ์มาตํอยอดจากของเดิม คือ ตุ๏กตาจากเปลือกข๎าวโพด พัฒนา
ให๎มีรูปแบบที่ดีขึ้น และสร๎างทางเลือกให๎ผู๎บริโภคได๎มีทางเลือกที่หลากหลายรูปแบบ               
การตํอยอดผลิตภัณฑ์ คือ คิดค๎นการทาตุ๏กตาจากเปลือกข๎าวโพดโดยการใสํผ๎าเช็ดมือ เพ่ือ
เพ่ิมความแปลกใหมํให๎กับสินค๎า และเป็นที่ชื่นชอบกับผู๎ที่ต๎องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
แผนกวิชาการบัญชี 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวชํอทิพย์   บังเกิด 
นางสาวภัทราภรณ์   มูฮําหมัด  
 

ดอกไม๎จากลังไขํ การบัญชี โครงการดอกไม๎ประดิษฐ์จากลังไขํ สร๎างขึ้นวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาออกแบบดอกไม๎
ประดิษฐ์จากลังไขํกระดาษ โดยนําลังไขํกระดาษที่ไมํได๎นํามาเพ่ิมมูลคําโดยการนํามา
ประดิษฐ์เป็นดอกไม๎และจัดให๎เป็นชํอให๎เพ่ิมความสวยงามยิ่งขึ้นเพ่ือใช๎ในโอกาสแสดงความ
ยินดีและโอกาสตํางๆ วิธีการดําเนินการศึกษาจากดอกไม๎ประดิษฐ์ที่มีอยูํตามท๎องถิ่นและ
ชุมชน เป็นแนวทางในการสร๎างชํอดอกไม๎จากลังไขํ ดอกไม๎ประดิษฐ์ เป็นศาสตร์ที่นําสนใจ 
โดยผู๎ที่ศึกษานั้นจําเป็นจะต๎องมีความสนใจเป็นพิเศษโดยแท๎จริงต๎องทําการค๎นคว๎าศึกษาหา
ความรู๎ในด๎านดอกไม๎ประดิษฐ์ให๎มากที่สุด ซึ่งหาสอนยากเพราะเป็นวิชาชีพเฉพาะและคน
รุํนใหมํนั้นให๎ความสนใจกันน๎อย แตํหากสามารถนําไปทําในขั้นวิชาชีพแล๎วเป็นงานที่รายได๎
ดีที่เดียวหากฝีมือดีออกแบบได๎เกํง จากผลการศึกษาสรุปได๎วํา ดอกไม๎ประดิษฐ์ในปัจจุบันที่
พบเห็น มักจะมีลักษณะแตกตํางกันไป 

คณะผู๎จัดทําหวังเป็นอยํางยิ่งวํา โครงการชํอดอกไม๎จากลังไขํ เรื่องนี้จะชํวยพัฒนา
ผลงานการออกแบบดอกไม๎ประดิษฐ์เป็นลักษณะตํางๆ พร๎อมทั้งให๎ความรู๎ตํางๆ ของดอกไม๎
ประดิษฐ์จากลังไข 

นางสาวประกายมาศ แทํนทอง
นางสาวสุรัสวดี    จันทรหอม
  
 

น้ํายาเช็ดกระจกจากผลไม๎ 
 

การบัญชี น้ํายาเช็ดกระจกที่ใช๎กันโดยทั่วไปเป็นสารสกัดจากสารเคมีซึ่งมีอันตรายในหลายๆ
ด๎าน เชํน ด๎านสุขลักษณะ ด๎านสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น และมีทางเลือกที่น๎อยให๎กับผู๎บริโภค
คณะผู๎จัดทําจึงอยากเป็นสํวนหนึ่งในการแก๎ปัญหาเหลํานี้ โดยการจัดทําโครงการน้ํายาเช็ค
กระจกจากผลไม๎ข้ึนมาเพ่ือเป็นทางเหลืออีกทางของผู๎บริโภค 

โดยสารสกัดที่เลือกนํามาผลิต ได๎แกํ สตอเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่ สาเหตุที่นําผลไม๎ทั้ง 
2 ชนิดนี้มาจัดทําโครงการเนื่องจาก กลิ่นของสตอเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่เป็นกลิ่นที่หอมหวาน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ทําให๎รู๎สึกดี นอกเหนือจากกระจกจะสะอาดแล๎วยังมีกลิ่นหอมสดชื่นของสตอเบอร์รี่และบลู

เบอร์รี่ ไปในตัว 
นางสาวธีรเจต   เจียรเกียรติกุล   
นางสาวอรวรรณ  สบูํรัก    
 

เบาะรองนั่ง จากยางรถ
อเนกประสงค์  
 

การบัญชี โครงการนี้ได๎แรงบันดาลใจจากการที่เราได๎สังเกตเห็นวําตามพ้ืนที่ของบ๎านเมือง
ทั่วไปจะสังเกตเห็นขยะเกลื่อนกลาด จึงทําให๎เกิดคิดสนใจที่จะนําขยะเลํานั้นมาทําให๎เกิด
ประโยชน์และเป็นการแสดงวํา  ขยะที่เห็นกันทั่วไปนั้นตํางก็มีคุณสมบัติ ที่สามารถนําไปใช๎
ประโยชน์ได๎ ก็จะสามารถลดปัญหาขยะได๎ในทางอ๎อมได๎จึงอยากจะให๎ ทุกๆทํานที่เห็นประ
โยชของขยะเหลํา นี้โปรดชํวยแสดงออกมาเพ่ือให๎ เกิดประโยชน์ตํอคนรุํนหลังด๎วย 

ยางในรถจักรยานที่เราเห็นตามร๎านซํอมรถตามทั่วเราจะเห็นวํายางในรถจักรยานจะ
ถูกทิ้งเป็นขยะจํานวนมาก และไมํมีใครนําไปกลับมาใช๎ใหมํ คณะผู๎จัดทําจึงได๎เกิดความคิด
ริเริ่มทดลองใช๎ยางในรถจักรยานมาประดิษฐ์ จึงได๎มาเป็นผลงานชิ้นนี้เพ่ือเป็นก๎าวแรกของ
การริเริ่มความคิดสร๎างสรรค์ และสร๎างคุณคําของยางในรถจักรยานไมํให๎เป็นขยะไร๎คําอีกตํอไป 

นางสาวชลธิชา วงค์สุนทร  
นางสาวพรนภา สิงห์ครุ  

กระเป๋าหนังเทียมจาก
ธูปฤาษี  

การบัญชี โครงการเรื่อง กระเป๋าหนังเทียมจากต๎นธูปฤาษี เป็นโครงการสิ่งประดิษฐ์                     
เชิงหัตถศิลป์ ที่สร๎างขึ้นเพ่ือใช๎แก๎ปัญหาน๎าเนําเสีย ซึ่งเกิดขึ้นจากการเนําตายของต๎นวัชพืช
ชนิดตําง ๆ ที่อยูํตามบํอตามบึง และวัชพืชชนิดหนึ่งซึ่งเราจะพบเห็นกันอยํางมากมาย ก็คือ 
ต๎นธูปฤาษีหรือกกช๎าง นั่งเอง ซึ่งจะเกิดขึ้น เจริญเติบโต แกํลง และตายลงในที่สุด โดย
เป็นไปตามวัฏจักรของมัน ซึ่งเหลํานี้ล๎วนแล๎วสํงผลตํอสภาพแวดล๎อม ให๎เกิดน๎าเนําเสีย และ
สํงกลิ่นเหม็นเนําสูํชุมชน ด๎วยสาเหตุนี้คณะผู๎จัดทาจึงคิดค๎นหาวิธีนาต๎นธูปฤาษี หรือกกช๎าง 
ซึ่งคนสํวนใหญํมองข๎าม มาทดลองแปรรูปเป็นหนังเทียม และสร๎างผลิตภัณฑ์จาก
สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมา เป็นกระเป๋าสตางค ์กระเป๋าใสํดินสอ และพวงกุญแจรูปแบบตําง ๆ 

ซึ่งประโยชน์ที่ได๎รับจากการทาโครงการ เรื่อง กระเป๋าหนังเทียมจากต๎นธูปฤาษี คือ 
ได๎ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีลักษณะเป็นเครื่องใช๎ตกแตํงรํางกาย ที่ทาขึ้นเองจากธรรมชาติ ซึ่งได๎ศึกษา 
และพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์แผํนหนังเทียมจากต๎นธูปฤาษี ตามรูปแบบของยุคสมัย อีก
ยังชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อม และชํวยเพิ่มคุณคําให๎กับทรัพยากรธรรมชาติอยํางสูงสุด 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวศิริลักษณ์   หมอดี         
นางสาวอลิษา  ใหวพรม      
 

ชาสมุนไพรเกสรบัวหลวง 
 

การบัญชี โครงการเรื่องชาสมุนไพรเกสรบัวหลวง ( BUALUANG TEA ) เป็นผลิตภัณฑ์ที่
จัดทําขึ้น เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู๎ที่รักสุขภาพ ผู๎คนในปัจจุบันไมํสนใจดูแลเรื่อง
สุขภาพ หรือสนใจดูแลเรื่องเล็ก ๆ น๎อย ๆ จนมีสมุนไพรตําง ๆ เข๎ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันมากขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุหลักมาจากสภาพรํางกายเสื่อมโทรมลงตามการเวลา 
และด๎วยอายุที่เพ่ิมขึ้นสํงผลตํอชีวิตประจําวันอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ โดยมีผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ๎อม สมุนไพรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสํวนใหญํเริ่มหันมาสนใจ
มากขึ้น ไมํวําจะเป็นทั้งแบบแห๎ง แบบน้ํา หรือแบบผง จากการตรวจสอบข๎อมูลได๎มีการ
ทดลองจากคนในชุมชน พนักงานในสถานประกอบการ และคนที่รักสุขภาพได๎ทดลองดื่ม
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยผู๎จัดทําได๎รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับชาสมุนไพรเกสรบัวหลวงพบวํา
จํานวนผู๎ที่ได๎ทดลองดื่มชานั้นมีความพึงพอใจ และชื่นชอบเป็นอยํางมาก ชาที่เราทําขึ้นนั้น
คุณลักษณะคือ มีกลิ่นหอม และมีความหวานจากหญ๎าหวาน โดยหญ๎าหวานนั้น ไมํมี
ผลกระทบตํอรํางกายเชํนกัน จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทําให๎ผู๎จัดทํามีแรงบันดาลใจ ในการทําชา
สมุนพรเกสรบัวหลวงนี้ขึ้นเพ่ือใช๎ตอบโจทย์ แกํผู๎ที่รักสุขภาพ ซึ่งในการทําโครงการครั้งนี้ได๎
มีการศึกษาต๎นทุนในการประดิษฐ์ ได๎นําความรู๎ด๎านวิชาชีพการบัญชีและความรู๎รอบตัว
ตํางๆมาปรับใช๎ในการทําโครงการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการที่จะนําไปใช๎ในการประกอบ
อาชีพตํอไป อีกท้ังยังเป็นการ ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และสามรถสร๎างเป็น 
รายได๎ระหวํางเรียนได๎อีกด๎วย 

นางสาวมิรันตี  สิงห์งาม 
นางสาวกัลยาณี มูฮําหมัดกา
เซ็ม 

ผ๎าคลุมฮิญาบ มุสลิมมะห์ การบัญชี เนื่องจากปัจจุบันฮิญาบหรือผ๎าคลุมของผู๎หญิงศาสนาอิสลาม เป็นสิ่งสําคัญอยําง
หนึ่งที่ผู๎หญิงอิสลามต๎องสวมใสํในชีวิตประจําวัน ซึ่งศาสนาอิสลามระบุให๎ผู๎หญิงสวมผ๎าคลุม
ผมจนปิดหน๎าอกเพ่ือเป็นการปกปิดรํางกายให๎มิดชิดเป็นการสํารวม การคลุมผ๎าของสตรี
มุสลิมนั้นไมํใชํประเพณีของอาหรับ แตํเป็นบทบัญญัติของศาสนา ฮิญาบ แปลวํา ปิดกั้น  

ในปัจจุบันมีการแขํงขันการค๎าในการผลิตผ๎าคลุมในหลายรูปแบบ หลายสไตล์ 
หลายสี หลายขนาดมากมาย ตามยุคตามสมัย เพ่ือดึงดูดใจลูกค๎าให๎เกิดความสนใจให๎มาก  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ที่สุด สํวนใหญํแมํค๎าจะเน๎นไปทางผ๎าคลุมให๎มีรูปแบบนําสนใจในสินค๎าแตํไมํเน๎นบรรจุ

ภัณฑ์ ผู๎จัดทําจึงเล็งเห็นวําควรให๎ความสําคัญกับบรรจุภัณฑ์สําหรับใสํผ๎าคลุมหัวเพ่ือ
จําหนําย ซึ่งแมํค๎าที่จําหนํายผ๎าคลุมหัวแตํละรายมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของแตํละร๎าน
แตกตํางกัน เชํน ถุงพลาสติกธรรมดา ใสํซองกระดาษ แขวนราวขายตามตลาดนัด พับผ๎า
แล๎ววางบนแผงขาย หรือแขวนตามไม๎แขวนเทํานั้น ผู๎จัดทําเห็นวําควรมีบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมในการใสํสินค๎าเพ่ือวางจําหนําย เนื่องจากผ๎าคลุมหัวในปัจจุบันมีรูปแบบที่แปลก
ใหมํซึ่งต๎องปรับเปลี่ยนตามความต๎องการของตลาดผู๎บริโภคหากเรามีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
และสวยงามจะชํวยปูองกันการเสื่อมโทรมของสินค๎า และดึงดูดความสนใจนอกจากนี้ยัง
สํงผลให๎สินค๎าดูมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

นางสาววรมล   พามูลตรี     
นางสาวสุวนันท์   แสนจันที    

กระเป๋าถนอมหูฟัง แฮนเมด 
 

การบัญชี โครงการเรื่องกระเป๋าถนอมหูฟัง แฮนเมด (Bag’toon Handmade)                        
เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทหัตถศิลป์ที่ประดิษฐ์ขึ้น เพ่ือแก๎ปัญหาของหูฟังที่ไมํเป็นระเบียบ               
ซ่ึงปัจจุบันหูฟังถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช๎ในการอํานวยความสะดวกในการดูหนัง ฟังเพลง และใช๎
งานอ่ืนๆ รํวมกับสมาร์ทโฟน ซึ่งในแตํละครั้งที่หยิบหูฟังออกมาใช๎งานนั้น มักพบกับปัญหาหู
ฟังที่พันกัน ทําให๎หยิบใช๎งานได๎ลําบาก เป็นปัญหากวนใจที่พบมากในปัจจุบัน อีกทั้งหูฟังยัง
เป็นอุปกรณ์ที่ชํารุดงําย หากไมํดูแลรักษาก็จะมีอายุการใช๎งานสั้น คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดค๎น
กระเป๋าที่จะจัดเก็บหูฟังให๎เป็นระเบียบทําให๎สามารถหยิบออกมาใช๎งานได๎สะดวก และชํวย
ถนอมหูฟังเพ่ือยืดอายุการใช๎งาน โดยได๎นําแนวคิดที่มีการนํากลํองเหล็ก และพลาสติกมา
เป็นวัสดุในการจัดทํากระเป๋าที่มีขายทั่วไปตามท๎องตลาด มีรูปแบบที่ซ้ํากันไมํมีความ
หลากหลาย ซึ่งวัสดุเหลํานี้เป็นวัสดุที่ยํอยสลายยาก คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดที่จะนําวัสดุใกล๎ตัว 
อยํางไหมพรมมาใช๎ในการประดิษฐ์แทนกลํองเหล็ก หรือพลาสติก ซึ่งมีอายุการยํอยสลาย
ยาวนานกวําไหมพรม และคิดรูปแบบของกระเป๋าให๎มีความหลากหลาย ดังนั้นแนวคิดนี้จึง
เป็นอีกสํวนหนึ่งที่จะชํวยลดปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนในแตํละวัน และด๎วยความเชื่อมั่นที่วําการ
ประดิษฐ์ด๎วยมือ สิ่งประดิษฐ์ที่ออกมาจะเป็นงานฝีมือที่มีเสนํห์ มีความหลากหลาย และ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   สวยงามในตัวของมันเอง และยังเป็นการเพ่ิมมูลคําของไหมพรมให๎สูงขึ้น ซึ่งในการทํา

โครงการครั้งนี้ได๎มีการศึกษาต๎นทุนในการประดิษฐ์ ได๎นําความรู๎ด๎านวิชาชีพการบัญชี และ
ความรู๎รอบตัวตําง ๆ มาปรับใช๎ในการทําโครงการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการที่จะนําไปใช๎ใน
การประกอบอาชีพตํอไป อีกทั้งยังเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และสามารถสร๎างเป็น
รายได๎ระหวํางเรียนได๎อีกด๎วย 

นางสาวทานตะวัน วงศ์มหานาม    
นางสาววรัญชนก   กุมพานิชย์       
 

สมุนไพรไมยราบแชํเท๎า 
 

การบัญชี รํางกายมีธรรมชาติของการระบายพลังงานที่เป็นพิษจํานวนมากออกทางมือและทาง
เท๎าจะเห็นได๎วําแพทย์แผนโบราณหลายประเทศมีการกดจุดหรือขูดระบายพิษจากมือและ
เท๎าเมื่อคนเราใช๎มือและเท๎าในกิจวัตรประจําวัน กล๎ามเนื้อเส๎นเอ็นที่มือและเท๎า ก็จะเกิด
สภาพแข็งเกร็งทําให๎ขวางเส๎นทางการระบายพิษออกจากรํางกาย ฝุาเท๎าถือเป็นจุดศูนย์รวม
ของเส๎นประสาทของอวัยวะตํางๆ การแชํเท๎าในน้ําอํุนจะชํวยให๎กล๎ามเนื้อและเส๎นเอ็นที่แข็ง
เกร็งคลายตัวและทําให๎รู๎สึกผํอนคลาย พลังงานที่เป็นพิษในรํางกายจึงจะระบายออกมาได๎ดี
ทําให๎สุขภาพดีข้ึน 

การแชํเท๎ายังมีประโยชน์ตํอรํางกายในรูปแบบอื่นๆแอบแฝงอยูํด๎วย เชํน ชํวยให๎ระบบ
ยํอยอาหารทํางานได๎ดีขึ้น ชํวยกระตุ๎นความต๎านทานของรํางกาย ชํวยลดอาการอักเสบของ
จมูกและลําคอ ชํวยลดอาการปวดท๎อง ชํวยลดอาการคั่งของเลือดที่สํวนอ่ืนๆ ชํวยให๎อาการ
ปวดหัวหรือปวดประจําเดือนลดลง ชํวยปูองกันอาการมือเท๎าเย็นโดยเฉพาะในชํวงฤดูหนาว 
หรือชํวยทําให๎นอนหลับงํายตลอดทั้งคืน ทั้งนี้ผู๎จัดทําจึงได๎เกิดแนวคิดที่จะสร๎างผลงานจาก
สมุนไพรในท๎องถิ่นที่มีสรรพคุณชํวยในการถอนพิษและบํารุงผิวพรรณเพ่ือนํามาประยุกต์ใช๎
ให๎เข๎ากับผลิตภัณฑ์และสร๎างสรรค์ผลงานใหมํๆให๎กับกลุํมแพทย์แผนโบราณและยังชํวย
สร๎างมูลคําทรัพย์สินทางปัญญาและสมุนไพรตามท๎องถิ่นให๎มีมูลคํามากยิ่งข้ึน 

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวปภาณิน  ประเสริฐศรี    
นางสาวสุนันทา  บัวสุวรรณ      
 

สบูํเลมํอนมะเขือเทศ 
 

การบัญชี สบูํ เป็นเครื่องสําอางชนิดหนึ่งซึ่งมีไว๎เพ่ือทําความสะอาดสํวนตํางๆของรํางกาย 
ปัจจุบันกระบวนการผลิตสบูํมีการเพ่ิมสํวนผสมอ่ืนๆ เพ่ือให๎สบูํมีสรรพคุณตรงตามความ
ต๎องการของผู๎บริโภค เชํนมีสีที่สวยงาม มีกลิ่นหอม ปรับสภาพผิวให๎ดูกระจํางใส ความจริง
แล๎วสบูํตามท๎องตลาดทั่วไป บางชนิดมีการผสมกรดผลไม๎ (AHA) ในปริมาณที่เยอะเกินไป
จึงทําให๎เป็นอันตรายตํอผิว ซึ่งจะเกิดอาการ คัน เมื่อออกแดดแล๎วเป็นกะ คณะผู๎จัดทําจึงมี
แนวคิดทําสบูํมะนาว มะเขือเทศ เพ่ือให๎ผู๎บริโภคได๎สบูํใช๎มะนาว และมะเขือเทศธรรมชาติ
แท๎ ไมํปนเปื้อนสารเคม ี

ผลการดําเนินงานพบวํา 
สบูํที่ผลิตขึ้นสามารถนํามาใช๎ได๎และไมํเป็นอันตราย โดยการทําสบูํโดยใช๎มะนาวสด

และมะเขือเทศทดจริงๆ สามารถนําไปใช๎ความสะอาดรํางกายได๎และสามารถจําหนํายและ
สร๎างรายได ๎

จากการทดสอบคุณภาพของสบูํ โดยการนําสบูํที่จับตัวเป็นก๎อนมาละลายกับน้ํา
สะอาด นํากระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์จุํม ได๎พบวําคํา pH ที่ได๎ไมํเป็นอันตรายตํอผู๎ใช๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายณัฐพล   ไทรศรีคํา 
นายธนพล  ปิติสม 
นางสาวปรียานุช เปลํงสาคร 
 

การทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณทางเท๎า 

กํอสร๎าง เนื่องจากทางเท๎าบริเวณทางเข๎าวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีมีความเสื่อมโทรมมากแลดู
ไมํสวยงามแกํผู๎ที่เข๎ามาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ฉะนั้น กลุํมของผมจึงได๎เห็นถึง
ความสําคัญของความสวยงามของทางเท๎าบริเวณทางเข๎าของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จึงได๎
รํวมกันคิดที่จะทาสีทางเท๎าบริเวณทางเข๎าของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีขึ้น 
ในการด าเนินงานนั้นผู้จัดท า 

ได๎ทําการศึกษา เกี่ยวกับการทาสี การเลือกประเภทสีที่จะใช๎ให๎เหมาะกับงานที่จะ
ปฏิบัติ 
ผลการด าเนินงานพบว่า   

สีของขอบทางเท๎ามีความทรุดโทรมมากกวําที่คิด เนื่องจากตากแดดตากฝนมานาน  
นายเทพประทาน  ศรีชัยโย               
นายพันธกาญจน์  สอนทะ                 
นางสาวมณีณัฐณา  ธนกรพรสีห์ 
  
 

การทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ถนน 

กํอสร๎าง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
เนื่องจากถนนบริเวณทางเข๎าวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีมีความเสื่อมโทรมมากและเส๎น

บํงบอกสญัญาณจราจรก็เลือนรางไมํชัดเจน ฉะนั้น กลุํมของผมจึงได๎เห็นถึงความสําคัญของ
ความชัดเจนของเส๎นบํงบอกสัญญาณจราจรของถนนบริเวณทางเข๎าของวิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี จึงได๎รํวมกันคิดที่จะทาสีถนนบริเวณทางเข๎าของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีขึ้น 
ในการด าเนินงานนั้นผู้จัดท า 

ได๎ทําการศึกษา เกี่ยวกับการทาสี การเลือกประเภทสีที่จะใช๎ให๎เหมาะกับงานที่จะ
ปฏิบัติ  
ผลการด าเนินงานพบว่า   

สีแบํงเส๎นของถนนมีความทรุดโทรมมากกวําที่คิด เนื่องจากตากแดดตากฝนมานาน  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายธีระพันธ์ ไชยทารินทร์      
นายนิติพนธ์ แยม๎ผกา 
นายรัฐพงศ์ คําหอม  
 

ปรับปรุงและซํอมแซมห๎อง
เก็บเครื่องมือ 

กํอสร๎าง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
เนื่องจากห๎องเก็บเครื่องมือแผนกวิชาชํางกํอสร๎างมีสภาพที่ทรุดโทรมและมีสีสันที่

ไมํสวยงาม ฉะนั้น กลุํมของผมจึงได๎เห็นถึงความสําคัญของความสวยงามของห๎องเก็บ
เครื่องมือแผนกชํางกํอสร๎าง จึงได๎รํวมกันคิดที่จะทาสีห๎องเก็บเครื่องมือแผนกวิชาชําง
กํอสร๎างข้ึน 
ในการด าเนนิงานนั้นผู้จัดท า 

ได๎ทําการศึกษา เกี่ยวกับการทาสี การเลือกประเภทสีที่จะใช๎ให๎เหมาะกับงานที่จะ
ปฏิบัติ  
ผลการด าเนินงานพบว่า   

สีภายนอก มีความทรุดโทรมมากกวําที่คิดเอาไว๎ เนื่องจากผนังภายนอกจะโดนแดด
โดนฝนมากกวําผนังภายใน 

นายสิทธิศักดิ์   จันทรจิตร์ 
นายเอ็ม  เปลํงสาคร 
นายรุํงสุริยา สุขประเสริฐ  
 

การทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณองค์พระวิษณุกรรม 
 

กํอสร๎าง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
เนื่องจากองค์พระวิษณุกรรมประจําวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีมีความเสื่อมโทรมมาก

แลดูไมํสวยงามแกํผู๎ที่เข๎ามาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  ฉะนั้น กลุํมของผมจึงได๎เห็นถึง
ความสําคัญของความสวยงามขององค์พระวิษณุกรรมประจําวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจึงได๎
รํวมกันคิดที่จะทาสี องค์พระวิษณุกรรมประจําวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีขึ้น เพ่ือเป็นที่เคารพ
บูชาของบุคลากรในวิทยาลัยและบุคคลตํางทั่วไปที่เข๎ามาเยี่ยมชมวิทยาลัย 
ในการด าเนนิงานนั้นผู้จัดท า 

ได๎ทําการศึกษา เกี่ยวกับการทาสี การเลือกประเภทสีที่จะใช๎ให๎เหมาะกับงานที่จะ
ปฏิบัติ 
ผลการด าเนินงานพบว่า   

สีองค์พระวิษณุกรรมประจําวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีมีความทรุดโทรมมากกวําที่คิด 
เนื่องจากตากแดดตากฝนมานาน  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายวีรภัทร โครตนรินทร์ 
นายสรวิชญ ์ สาริกะวณิช 
นางสาวอพัชชา เอ่ียมสกุล 
 

ปรับภูมิทัศน์ทางเดินเท๎า 
ชํวงที่ 1 
 

 การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
เนื่องจากทางวิทยาลัยฯ มีจํานวนนักเรียนนักศึกษาจํานวนมากซึ่งระหวํางทางเดิน

เข๎าออกวิทยาลัยฯ มีทางเท๎าน๎อยจนบ๎างทีนักศึกษาต๎องเดินบนถนนวิ่งมีรถวิ่ง จึงกํอให๎เกิด
อันตรายพวกเรากลุํมนักศึกษาชํางกํอสร๎างจึงจัดสร๎างทางเท๎าข้ึน เพ่ือสะดวกตํอการสันจร  
ในการด าเนนิงานนั้นผู้จัดท า 

ได๎ทําการศึกษา เกี่ยวกับการสร๎างทางเท๎า การเลือกวัสดุอุปกรณ์ใช๎ให๎เหมาะกับงาน
ที่จะปฏิบัติ  
ผลการด าเนินงานพบว่า   

ระหวํางทางเดินเข๎าออกวิทยาลัยฯ มีทางเท๎าน๎อยจนบ๎างทีนักศึกษาต๎องเดินบน
ถนนวิ่งมีรถวิ่ง จึงกํอให๎เกิดอันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายสุรศักดิ์  ลาเกิด 
นายธนวัฒน์  วงศ์สุทร 
นายชาละวัช  เกตุคล๎าย 
นายธนพงศ์  สระอุบล 

ฐานราก (บ๎านพักครู) กํอสร๎าง โครงการ เรื่อง ฐานราก (บ๎านพักครู) เป็นโครงการที่เน๎นในการใช๎งานและปฏิบัติงาน
จริงโดยสมัยปัจจุบัน ฐานรากคือสํวนประกอบสําคัญหลักในการทําอาคารที่พักอาศัย เพราะ
มีความแข็งแรงและความทนทานและรับน้ําหนักได๎เป็นอยํางมาก โดยสมัยอดีตการทําฐาน
รากนั้นจะทําโดยวัสดุไม๎เป็นหลักเพราะเป็นวัสดุจากทรัพยากรธรรมชาติที่หามาใช๎งานได๎
งําย และเพียงพอตํอการใช๎งาน 

นายวิษณุ  โพธิ์บุญปลูก 
นายธีรพงษ์  โพธิ์บุญปลูก 
นายอัชฌา  ศรีประเสริฐ 

พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป 
(บ๎านพักครู) 

กํอสร๎าง โครงการ เรื่อง พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป (บ๎านพักครู) เป็นโครงการที่เน๎นการศึกษาและ
เรียนรู๎เทคนิคในการใช๎งานจริง ซึ่งเป็นการแก๎ไขปัญหาในการทํางานของ พ้ืน และได๎เรียนรู๎
ชนิดของพ้ืนเพ่ือให๎นักศึกษานําความรู๎เกี่ยวกลับพ้ืนไปใช๎งานได๎อยํางถูกต๎อง และถูกวิธี
โครงการนี้ได๎เข๎าเริ่มดําเนินในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนักศึกษาประกาศวิชาชีพ
ศึกษาชั้นสูงปีที่ 2 ได๎เข๎าดําเนินการโดยมีงานบางสํวนที่ดําเนินการแล๎ว โดยพ้ืนคอนกรีต
สําเร็จรูป (บ๎านพักครู) นั้น ยังไมํมรชีการดําเนินงานไว๎ ข๎าพเจ๎าจึงคิดค๎นพ้ืนคอนกรีต
สําเร็จรูป (บ๎านพักครู) ที่มาความคงทนแข็งแรงและสามารถใช๎งานได๎จริงตํอหน๎างานครั้งนี้ 

นายพีรกานต์ มหุติฤกษ์ 
นายเมธี  มณีวงษ์ 
นายเสรี  มินศรี 

โครงหลังคาเหล็ก  
(บ๎านพักครู) 

กํอสร๎าง โครงการ เรื่อง โครงหลังคาเหล็ก เป็นโครงการที่เน๎นในการใช๎งานและปฏิบัติงานจริง
โดยสมัยปัจจุบัน เหล็กคือสํวนประกอบสําคัญหลักในการทําโครงการหลังคา เพราะมีความ
แข็งแรงและความทนทานมากกวําวัสดุอ่ืนอยํางมาก โดยสมัยอดีตการทําโครงหลังคานั้นจํา
ทําโดยวัสดุไม๎เป็นหลักเพราะเป็นวัสดุจากทรัพยากรธรรมชาติที่หามาใช๎งานได๎งํายและ
เพียงพอตํอการใช๎งาน 

โครงการนี้ได๎เข๎าเริ่มดําเนินในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนักศึกษาประกาศ
วิชาชีพศึกษาชั้นสูงปีที่ 2 ได๎เข๎าดําเนินการโดยมีงานบางสํวนที่ดําเนินการแล๎ว โดยโครงการ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   หลังคาเหล็กนั้น ยังมีการดําเนินงานไว๎ ข๎าพเจ๎าจึงคิดค๎นโครงการหลังคําเหล็กตํอเติมที่มา

ความคงทนแข็งแรงและสามารถใช๎งานได๎จริงตํอหน๎างานครั้งนี้ 
นางสาวจีวรรณ กํามะฤทธิ์ 
นางสาวสมหญิง ภูํเกิด 
นายฤทธิชัย เณรเถา 
นายชาญวุฒิ  แสงภูํ 

การกํอสร๎างคานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กํอสร๎าง โครงการ เรื่อง การกํอสร๎างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) เป็นโครงการที่เน๎นใน
การใช๎งานและปฏิบัติงานจริง เนื่องจาก คาน เป็นโครงสร๎างหลักสําคัญที่เปรียบเสมือนโครง
กระดูกของบ๎านซึ่งหมายถึงความแข็งแรงมั่นคงของบ๎านทั้งหลัง การสร๎างบ๎านให๎ประหยัด
และถูกต๎องตามหลักการกํอสร๎าง จึงต๎องพิจารณาในเรื่องของคานตั้งแตํขั้นตอนการ
ออกแบบไปจนถึงกระบวนการกํอสร๎าง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือกํอสร๎างอาคารพักอาศัย บ๎านพักครู 
2. เพ่ือเรียนรู๎วิธีการทํางานและการแก๎ไขปัญหาในการกํอสร๎างคานคอนกรีตเสริม 
   เหล็ก 

3. นําความรู๎ที่ได๎รับไปปฏิบัติงานได๎จริง 
นายคุณากร  แก๎วพิภพ 
นายทรงชัย  เจริยสุข 
นายนิคมคิด  เจริญจิตร์ 

โครงการ เสา (บ๎านพักครู) กํอสร๎าง โครงการ เรื่อง เสา (บ๎านพักครู) เป็นโครงการที่เน๎นในการใช๎งานและปฏิบัติงานจริง
โดยสมัยปัจจุบัน เสาคือสํวนประกอบสําคัญหลักในการทําอาคารที่พักอาศัย เพราะมีความ
แข๎งแรงและความทนทานและรับนําหนักได๎เป็นอยํางมาก โดยสมัยอดียการทําเสานั้นจะทํา
โดยวัสดุไม๎เป็นหลักเพราะเป็นวัสดุจากทรัพยากรธรรมชาติที่หามาใช๎งานได๎งําย และ
เพียงพอตํอการใช๎งาน 

โครงการนี้ได๎เข๎าเริ่มดําเนินในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนักศึกษาประกาศ
วิชาชีพศึกษาชั้นสูงปีที่ 2 ได๎เข๎าดําเนินการโดยมีงานบางสํวนที่ดําเนินการแล๎ว โดยเสานั้น 
ยังมีการดําเนินงานไว๎แล๎ว ข๎าพเจ๎าจึงคิดค๎นโครงการ เรื่อง เสา (บ๎านพักครู) ที่มาความ
คงทนแข็งแรงและสามารถใช๎งานได๎จริงตํอหน๎างานครั้งนี้ 

 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นายศักรินทร์ ยิ่งเรงเริง 
นายกมลชนก ยิ้มใหญํ 
 

รถเข็นไฟฟูาสําหรับคน
พิการ 
   

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถานศึกษาท่ีสําคัญในการผลิตบุคลลากรด๎านวิชาชีพออกสูํ
ตลาดแรงงานและสภาพความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน
ทําให๎ การขยายการผลิตทางด๎านอุตสาหกรรมอยํางกว๎างขวาง นักศึกษาด๎านสายวิชาชีพจึง
เป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงานเป็นจํานวนมากด๎วยเชํนกัน สถาบันการศึกษาตํางๆได๎ให๎
ความสําคัญตํอการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให๎สถาบันและบุคลากร
ได๎เรียนรู๎และก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่ไมํมีที่สิ้นสุด  

คณะผู๎จัดทําเล็งเห็นวําปัจจุบันมีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกแกํผู๎พิการมากมาย
หนึ่งในนั้นคือรถเข็นคนพิการ แตํถ๎าเป็นผู๎พิการ ผู๎สูงอายุหรือผู๎ที่มีปัญหาทางด๎านกานเดิน
แล๎วปกติจะต๎องมีคนชํวยในการเข็นรถอีกดังนั้นเพื่อให๎สะดวกสบายมากขึ้น ผู๎จัดทําจึงได๎คิด
โครงงานรถเข็นคนพิการเพ่ือศึกษาค๎นคว๎าออกแบบและทําการทดลองเกี่ยวกับเครื่องปั้มลม
เอนกประสงค์ทีน่ํามาใช๎งานได๎จริงทั้งนี้ทั้งนั้นเราต๎องคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช๎งานของ
เครื่องรถเข็นไฟฟูาวําจะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดเพ่ือที่จะได๎
บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว๎คณะผู๎จัดทําหวังวําโครงการนี้จะสามารถเป็นแนวทางการ
จัดทําโครงการของผู๎ที่สนใจและสามารถนําไปพัฒนาตํอให๎เกิดประโยชน์มากขึ้นไป 

นายสุคนธ์  ภาคพรม 
นายจักรกฤษ    แซํลี้ 
 

เครื่องดูดควั่นตะกั่วแบบตั้ง
โต๏ะ 

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องดูดควั่นตะก่ัวแบบตั้งโต๏ะคือเคลื่อนที่มีการใช๎งานงํายเพียงแคํนําหัวแร๎งออกจาก
ที่วํางหัวแร๎งพัดลมระบายอากาศก็จะทํางานทันที่ หลักจากนั้นพัดลมระบายอากาศก็จะทํา
การดูดควั่นตะกั่วลงพํานไส๎กรองอากาศ หากมีการใช๎งานเสร็จแล๎ววํางหัวแร๎งลงที่วํางหัว
แร๎งพัดลมระบายอากาศก็จะหยุดทํางานทันที่ แตํยังมีพัดลมระบายอากาศอีกหนึ่งตัวที่อยูํ
ด๎านลํางทํางานอยูํเพ่ือทําการดูดควั่นตะกั่วที่ตกค๎างออกจากตัวเครื่อง 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายสมเกียรติ โตเหี้ยม 
นายอภิสิทธิ์ คํารักษ์   

โมเดลควบคุมอุปกรณ์ไฟฟูา
ผํานแอพแอนดรอยด์ 
   
  

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่สําคัญในการผลิตบุคลลากรด๎านวิชาชีพ               
ออกสูํตลาดแรงงานและสภาพความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจของประเทศไทย              
ในปัจจุบันทําให๎ การขยายการผลิตทางด๎านอุตสาหกรรมอยํางกว๎างขวาง  

นักศึกษาด๎านสายวิชาชีพจึงเป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงานเป็นจํานวนมากด๎วย
เชํนกัน สถาบันการศึกษาตํางๆได๎ให๎ความสําคัญตํอการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมเทคโนโลยี
การศึกษา เพ่ือให๎สถาบันและบุคลากรได๎เรียนรู๎และก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่ไมํมีที่
สิ้นสุด  

คณะผู๎จัดทําเล็งเห็นวําความสําคัญของปัญหาเรื่องอากาศร๎อนในประเทศไทยจึงได๎
ศึกษาค๎นคว๎าออกแบบและทําการทดลองเก่ียวกับโมเดลควบคุมอุปกรณ์ไฟฟูาผํานแอพแอน
ดรอยดท์ี่นํามาใช๎งานได๎จริงทั้งนี้ทั้งนั้นเราต๎องคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช๎งานของโมเดล
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟูาผํานแอพแอนดรอยด์วําจะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมาก
น๎อยเพียงใดเพ่ือที่จะได๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว๎คณะผู๎จัดทําหวังวําโครงการนี้จะ
สามารถเป็นแนวทางการจัดทําโครงการของผู๎ที่สนใจและสามารถนําไปพัฒนาตํอให๎เกิด
ประโยชน์มากขึ้นไป 

นายนัฐพงษ์     อํอนเกล๎า 
นางสาวกุลธิดา ระวิยะพานิชย์ 

เครื่องพับเสื้ออัตโนมัติ 
 

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่สําคัญในการผลิตบุคลลากรด๎านวิชาชีพออกสูํ
ตลาดแรงงานและสภาพความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน
ทาให๎ การขยายการผลิตทางด๎านอุตสาหกรรมอยํางกว๎างขวาง 

นักศึกษาด๎านสายวิชาชีพจึงเป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงานเป็นจานวนมากด๎วย
เชํนกัน สถาบันการศึกษาตํางๆ ได๎ให๎ความสําคัญตํอการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมเทคโนโลยี
การศึกษา เพ่ือให๎สถาบันและบุคลากรได๎เรียนรู๎และก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่ไมํมีที่
สิ้นสุด 

คณะผู๎จัดทาเล็งเห็นวําความสําคัญของปัญหาการพับเสื้อที่สิ้นเปลืองเวลาและพลังงาน
มนุษย์เกิดขึ้นตามโรงงานอุตสาหกรรมและตามร๎านซักรีดทั่วไป จึงได๎จัดทาการศึกษา 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ค๎นคว๎าออกแบบและทาการทดลองเกี่ยวกับเครื่องพับเสื้ออัตโนมัติที่นามาใช๎งานได๎จริงทั้งนี้

ทั้งนั้นเราต๎องคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช๎งานของเครื่องพับเสื้ออัตโนมัติวําจะประสบ
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดเพ่ือที่จะได๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว๎
คณะผู๎จัดทาหวังวําโครงการนี้จะสามารถเป็นแนวทางการจัดทาโครงการของผู๎ที่สนใจและ
สามารถนาไปพัฒนาตํอให๎เกิดประโยชน์มากขึ้นไป 

นายศิรวุฒิ        แก๎วศรี 
นายทศวรรษ     บุญคุ๎ม  
นายสุทธิพงค์     แจํมดวง 
นายเกียรติศักดิ ์ กลิ่นด๎วง 
 

หุํนยนต์กู๎ภัยวิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี 
  

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่สําคัญในการผลิตบุคลลากรด๎านวิชาชีพออกสูํ
ตลาดแรงงานและสภาพความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน  

คณะผู๎จัดทําเล็งเห็นวําความสําคัญของปัญหาการเข๎าไปตรวจสอบชํวยผู๎ประสบภัย
จากเหตุการณ์ตึกถลํมจึงได๎ศึกษาค๎นคว๎าออกแบบหุํนยนต์กู๎ภัยที่นํามาใช๎งานได๎จริงทั้งนี้
ทั้งนั้นเราต๎องคํานึงถึงประสิทธิภาพในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพาวําจะประสบ
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดเพ่ือที่จะได๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ เราตั้งไว๎
คณะผู๎จัดทําหวังวําโครงการนี้จะสามารถเป็นแนวทางการจัดทําโครงการของผู๎ที่สนใจและ
สามารถนําไปพัฒนาตํอให๎เกิดประโยชน์มากขึ้นไป 

นายกิตติพงษ์ ปล๎องสอง 
นายภาณุรุจ   ชาติวงศ์     
 

เครื่องชาร์จแบตมือถือแบบ
ตัดอัตโนมัติ 
  

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่สําคัญที่สุดแหํงในการผลิตบุคลลากรด๎าน
วิชาชีพออกสูํตลาดแรงงานและสภาพความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปัจจุบันทําให๎ การขยายการผลิตทางด๎านอุตสาหกรรมอยํางกว๎างขวาง  

นักศึกษาด๎านสายวิชาชีพจึงเป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงานเป็นจํานวนมากด๎ วย
เชํนกัน สถาบันการศึกษาตํางๆได๎ให๎ความสําคัญตํอการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมเทคโนโลยี
การศึกษา เพ่ือให๎สถาบันและบุคลากรได๎เรียนรู๎และก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่ไมํมีที่
สิ้นสุด  

คณะผู๎จัดทําเล็งเห็นวําความสําคัญของปัญหาการชาร์จแบตมือถือที่จะมีปัญหาที่
ตามมาคือชาร์จเต็มแล๎วไมํตัดกระแสไฟทําให๎เป็นต๎นเหตุให๎แบตเตอร์รี่มือถือเสื่อมสภาพ
กํอนหมดอายุการใช๎งาน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   คณะผู๎จัดทําจึงได๎ศึกษาค๎นคว๎าออกแบบเครื่องชาร์จแบตมือถือแบบตัดอัตโนมัติ โดย

คํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช๎งานได๎จริงทั้งนี้ทั้งนั้นเราได๎สร๎างเครื่องชาร์จแบตมือถือแบบตัด
อัตโนมัติและทําการทดลองจนประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพทากน๎อยเพียงใดเพ่ือที่จะ
ได๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว๎คณะผู๎จัดทําหวังวําโครงการนี้จะสามารถเป็นแนวทางการ
จัดทําโครงการของผู๎ที่สนใจและสามารถนําไปพัฒนาตํอให๎เกิดประโยชน์มากขึ้นไป 

นายนนทนันท์  เปาทอง 
นายนครินทร์   นารี 
 

ชุดควบคุมไฟสํองสวํางผําน
สมาร์ทโฟน 
  

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่สําคัญในการผลิตบุคลลากรด๎านวิชาชีพ              
ออกสูํตลาดแรงงานและสภาพความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจของประเทศไทย              
ในปัจจุบันทําให๎ การขยายการผลิตทางด๎านอุตสาหกรรมอยํางกว๎างขวาง  

นักศึกษาด๎านสายวิชาชีพจึงเป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงานเป็นจํานวนมาก           
ด๎วยเชํนกัน สถาบันการศึกษาตํางๆ ได๎ให๎ความสําคัญตํอการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติม
เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให๎สถาบันและบุคลากรได๎เรียนรู๎และก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลง     
ที่ไมํมีที่สิ้นสุด  

ดังนั้นคณะผู๎จัดทําจึงได๎สร๎างชุดควบคุมไฟสํองสวํางผํานสมาร์ทโฟนเพ่ือความ
สะดวกสบายและแก๎ไขปัญหาเปิด-ปิดไฟในที่ไกล ซึ่งจะทําให๎สามารถควบคุมไฟสํองสวําง
ทุกดวงภายในบริเวณบ๎านเพียงปลายนิ้วสัมผัสคณะผู๎จัดทําจึงได๎จัดทําการศึกษาค๎นคว๎า
ออกแบบและทําการทดลองเก่ียวกับชุดควบคุมไฟสํองสวํางผํานสมาร์ทโฟนที่นํามาใช๎งานได๎
จริงทั้งนี้ทั้งนั้นเราต๎องคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช๎งานของชุดควบคุมไฟสํองสวํางผําน
สมาร์ทโฟนวําจะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดเพ่ือที่จะได๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว๎คณะผู๎จัดทําหวังวําโครงการนี้จะสามารถเป็นแนวทางการจัดทํา
โครงการของผู๎ที่สนใจและสามารถนําไปพัฒนาตํอให๎เกิดประโยชน์มากขึ้นไป 

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายอะนีส    เนตรทิพย์ 
นายภูมิพัฒน์    โต๏ะหวัง 
 
 

เครื่องตัดเจาะ
แผํนวงจรพิมพ์  
  โต๏ะหวัง 
 

อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากในการเรียนการสอนของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการสร๎างลายวงจรเพ่ือนําไปใช๎งานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในการตัด เจาะ
แผํนวงจรพิมพ์แตํละครั้งจะใช๎เวลานานพอสมควร และเกิดความเสียหายตํอแผํนวงจรพิมพ์
หลายครั้ง อีกทั้งยังต๎องระมัดระวังอยํางมาก เนื่องจากอาจกํอให๎เกิดผลเสียตํอชิ้นงาน               
และอาจเกิดอันตรายตํอรํางกายของผู๎ปฏิบัติงานได๎ ทางคณะผู๎จัดทําจึงได๎จัดทําโครงการนี้
ขึ้ น เ พ่ื อ เ พ่ื อส ร๎ า ง เ ค รื่ อ งตั ด เ จ าะแผํ น ว งจ ร พิม พ์  แล ะประยุ กต์ ใ ช๎ โ ป รแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาและรวบรวมข๎อมูล เกี่ยวกับหลักการ
ควบคุมมอเตอร์ และโปรแกรมควบคุมการทํางาน เพ่ือนํามาใช๎ในการจัดทําโครงการ โดย
การทํางานของเครื่องตัดเจาะแผํนพิมพ์ เริ่มต๎นการเอาแผํนวงจรวางลงบนแทํนสําหรับตัด 
เจาะ จากนั้นควบคุมแกนแนวนอน แกนแนวตั้ง ให๎ตําแหนํงหัวตัด เจาะอยูํในตําแหนํงที่
ต๎องการ เมื่อกับตําแหนํงที่ต๎องการแล๎ว เปิดมอเตอร์สําหรับตัด เจาะและควบคุมแกนตัด 
เจาะ เพ่ือให๎มอเตอร์ทําการตัด เจาะลงบนแผํนวงจรพิมพ์ เมื่อทําการตัด เจาะเสร็จแล๎ว 
เป็นการเสร็จสิ้นการทํางาน 

ผลการการทดลองสร๎างเครื่องตัดเจาะแผํนวงจรพิมพ์ตามขอบเขตที่ได๎กําหนดไว๎พบวํา
สามารถสร๎างเครื่องตัดเจาะแผํนวงจรพิมพ์ได๎ตามขอบเขตขนาดของโครงสร๎างและชุด
ควบคุมชิ้นงานที่ได๎กําหนดไว๎ และจากการทดลองใช๎พบวําเครื่องมีความปกติสามารถใช๎ตัด
เจาะแผํนวงจรพิมพ์ได๎อยํางถูกต๎อง 

นายอัศวิน แจ๎งเจริญ 
นายสุรเชษฐ์ แก๎วมณี 
 

ต๎ูล็อคเกอร์ ดิจิตอล 
  

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่สําคัญในการผลิตบุคลลากรด๎านวิชาชีพ              
ออกสูํตลาดแรงงานและสภาพความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจของประเทศไทย              
ในปัจจุบันทําให๎ การขยายการผลิตทางด๎านอุตสาหกรรมอยํางกว๎างขวาง  

นักศึกษาด๎านสายวิชาชีพจึงเป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงานเป็นจํานวนมากด๎วย
เชํนกนั สถาบันการศึกษาตํางๆได๎ให๎ความสําคัญตํอการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมเทคโนโลยี 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชายานยนต์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายธรรมนูญ    กระจํางแสง 
นายปัฐวี         ศรีสุข 
นายสุรเชษฏ์    บุญโฉม 

ชุดสาธิตระบบแตรรถยนต์
แบบพกพา 

ยานยนต์ 
 

โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําชุดสาธิตระบบแตรรถยนต์แบบพกพา
สําหรับชํวยอาจารย์ผู๎สอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมาก โดยใช๎ชุดสาธิต
ระบบแตรรถยนต์แบบพกพาสอนในรายวิชางานไฟฟูารถยนต์ได๎  

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดสาธิตระบบแตรรถยนต์แบบพกพา ได๎มีการเขียนแบบ
โครงสร๎างชุดสาธิตระบบแตรรถยนต์แบบพกพา ทําการสร๎างตามแบบ เสร็จทําการยํอขนาน
ชิ้นสํวนชุดสาธิตระบบแตรรถยนต์แบบพกพาให๎ได๎ตามแบบ และจัดสร๎างชิ้นสํวนชิ้นเพ่ือ
เพ่ือให๎เหมาะสมกับชุดสาธิตระบบแตรรถยนต์แบบพกพา แล๎วนําชิ้นสํวนของระบบระบบ
แตรกับอุปกรณ์ควบคุมมาติดตั้งเข๎ากับโครงสร๎างชุดสาธิตระบบแตรรถยนต์แบบพกพา
เพ่ือให๎สามารถควบคุมระบบตํางๆของชุดระบบแตรได๎  

จาการทดสอบชุดสาธิตระบบแตรรถยนต์แบบพกพา 5 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 
1 พบวํา แตรไมํติดเนื่องจากฟิวส์ขาด เพราะใช๎ฟิวส์ 5A แตํแบตเตอรี่มีกระแสไฟฟูา 10A 
จึงแก๎ไขโดยใช๎ฟิวส์ 15A จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบวํา การทํางานของชุดสาธิตระบบ
แตรรถยนต์แบบพกพาปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบวํา การทํางานของชุดสาธิต
ระบบแตรรถยนต์แบบพกพาปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 พบวํา การทํางานของชุด
สาธิตระบบแตรรถยนต์แบบพกพาปกติ และจากผลการทดสอบครั้งที่ 5  พบวํา การทํางาน
ของชุดสาธิตระบบแตรรถยนต์แบบพกพาปกติ จะเห็นได๎วําในการทดลองหาประสิทธิภาพ
ในชุดสาธิตระบบแตรรถยนต์แบบพกพา สามารถนํามาใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชา
งานไฟฟูารถยนต์ ไมํวําจะเป็นด๎านทฤษฎีและปฏิบัติ พร๎อมเป็นการจําลองระบบแตรรถยนต์ 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   แบบพกพา เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาระบบแตรรถยนต์ เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาระบบแตรได๎

อยํางเต็มประสิทธิภาพ 
นายนพรุธ        พิรุณทอง 
นายสุพล          อนุเคราะห์ 

ชุดลําโพงชํวยประกอบการ
เรียนการสอน 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทําชุดลําโพงชํวยประกอบการเรียนการสอน
สําหรับชํวยอาจารย์ผู๎สอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนัดเรียนจํานวนมาก โดยชุดลําโพงชํวย
สอนประกอบการเรียนการสอนใช๎ตัวเพาเวอร์ขับเสียงออกมาจากลําโพง ซึ่งชุดลําโพงชํวย
สอนประกอบการเรียนการสอน ติดตั้งเพาเวอร์เข๎ากับโครงสร๎างชุดลําโพงชํวยประกอบการ
เรียนการสอน 

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดลําโพงชํวยประกอบการเรียนการสอน ได๎มีการเขียนแบบ
โครงสร๎างชุดลําโพงชํวยประกอบการเรียนการสอน ทําการจัดหาทําตามแบบและจัดดําเนิน
ความต๎องการของผู๎ออกแบบมีสํวนประกอบดังนี้ 1 ตัวลําโพง 15 นิ้ว 2 ตู๎ลําโพง 15 นิ้ว 

โครงการชุดลําโพงชํวยประกอบการเรียนการสอน หลังจากได๎สิ่งที่ต๎องการแล๎วจึงทํา
การทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและข๎อบกพรํองของชุดลําโพงชํวยประกอบการเรียน
การสอน ซึ่งได๎ผมคือชุดลําโพงชํวยประกอบการเรียนการสอนใช๎งานได๎อยํางปกติ 

นายกิตติพันธุ์          บัวทวี 
นายชาญสิทธิ์         ธงวชิัย 
นายศราวุธ             บุญปก 

ชุดสาธิตและถอดประกอบ
ระบบเบรกรถยนต์ 

ยานยนต์ โครงการเลํมนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนต์สําหรับชํวย
อาจารย์ผู๎สอน โดยใช๎ชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนต์สอนในรายวิชางานไฟฟูารถยนต์ได๎  

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนต์ ได๎มีการรํางแบบโครงสร๎าง
ชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนต์ และทําการจัดทําตามแบบโดยการยํอขนาดชิ้นสํวนชุดสาธิต
ประกอบการเรียนการสอนให๎ได๎ตามแบบ และจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือให๎เหมาะสมกับชุดสาธิตไฟ
เบรกรถยนต์ แล๎วนําอุปกรณ์ของชุดไฟเบรกรถยนต์มาติดตั้งเข๎ากับโครงสร๎างชุดสาธิตระบบ
ไฟเบรกรถยนต์เพื่อให๎สามารถควบคุมระบบตํางๆของชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนต์ได๎  

โครงการชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนต์ หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล๎วจึงทําการ
ทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข๎อบกพรํองของชุดระบบไฟเบรกรถยนต์ ซึ่งผลที่ได๎
คือชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนต์ สามารถใช๎เป็นสื่อการสอนได๎จริง 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายอนาวิล      ละม๎าย 
นายวรพจน์      สมนิยาม 
นายสุรศักดิ์      เกิดสมจิตร์ 
 
 
 
 

โซฟาน้ํามัน ยานยนต์ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือประดิษฐ์โซฟาถังน้ํามันสําหรับนั่งในสถานที่
ตํางๆ และสามารถเคลื่อนย๎ายได๎ทําให๎เกิดความสะดวกสบาย ชิ้นงานนี้อาจารย์ผู๎สอน
สามารถนําไปสอนนักเรียนในการนําเศษวัสดุเหลือใช๎มาประดิษฐ์ชิ้นงานแบบอื่นได๎อีก 

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างโซฟาถังน้ํามัน ได๎มีการเขียนแบบโครงสร๎างโซฟาถังน้ํามัน 
ทําการสร๎างตามแบบ เสร็จทําการยํอขนานชิ้นสํวนโซฟาถังน้ํามันให๎ได๎ตามแบบ และ
จัดสร๎างชิ้นสํวนเพ่ือให๎เหมาะสมกับโซฟาถังน้ํามัน แล๎วนําชิ้นสํวนของโซฟาถังน้ํามันมา
ประกอบกัน เพ่ือให๎ได๎ชิ้นงานโซฟาถังน้ํามัน  

จาการทดสอบโซฟาถังน้ํามัน 5 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 พบวํา โซฟาถังน้ํามัน
สามารถรับน้ําหนัก 60 กิโลกรัมได๎ จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบวํา โซฟาถังน้ํามัน
สามารถรับน้ําหนัก 80 กิโลกรัมได๎ จากผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบวํา โซฟาถังน้ํามัน
สามารถรับน้ําหนัก 100 กิโลกรัมได๎ จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 พบวํา โซฟาถังน้ํามัน
สามารถรับน้ําหนัก 120 กิโลกรัมได๎ และจากผลการทดสอบครั้งที่ 5  พบวํา โซฟาถังน้ํามัน
ไมํสามารถรับน้ําหนัก 140 กิโลกรัมได๎ ซึ่งจะทําให๎ถังน้ํามันชํารุด หรือเสียหายได๎ จะเห็นได๎
วําในการทดลองในการรับน้ําหนักของโซฟาถังน้ํามันสามารถรับน้ําหนักได๎สูงสุด 120 
กิโลกรัม สามารถนําสิ่งของที่เหลือใช๎นํามาประดิษฐ์สิ่งของอ่ืนๆ ให๎มีประสิทธิภาพได๎อีก 

นายวศิน            เชาว์ดี 
นายธีรดณย์         สุภาล ี
นายอชิร              หมอยา 

ชุดเครื่องมือวัดละเอียดแบบ
พกพา 

ยานยนต์ การบํารุงรักษามีสํวนสําคัญเป็นอยํางมากในการชํวยยืดอายุการใช๎งาน ของรถยนต์
โดยเฉพาะชิ้นสํวนที่ใช๎สํงกําลังการถอดนํามาตรวจเช็คหรือเปลี่ยนก็มีความจําเป็นอยํางมาก
สําหรับชิ้นสํวนเหลํานี้การตรวจเช็คท่ีดีจะชํวยยืดอายุการใช๎งานของเฟืองท๎ายได๎อยํางมาก  

การบํารุงรักษาซํอมแซมรถยนต์ต๎องมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หลายอยําง แตํในการ
ถอดหน๎าแปลนเดือยหมูเพ่ือนําเฟืองท๎ายมาตรวจสอบนั้นบางครั้ง เป็นสาเหตุที่ทําให๎เกิด
อุบัติเหตุในการถอดหน๎าแปลนเดือยหมูเพ่ือตรวจสอบเฟืองท๎าย ดังนั้นจึงคิดค๎นออกแบบ
เครื่องมือพิเศษตัวจับตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและประสิทธิภาพ ในการถอดหน๎า
แปูนคอหมูได๎อยํางรวดเร็วและปลอดภัยจากการได๎รับบาดเจ็บจากการถอดหน๎าแปลนเดือยหมู 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายพิทักษ์          ภารแผว๎ 
นายณัฐกานต์       จําปาทอง 
นายสหรัฐ           หาวัน 

 

ชุดสาธิตถอดประกอบเฟือง
ท๎าย 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานเฟืองท๎ายรถยนต์ และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให๎มีประสิทธิภาพในด๎านระบบการทํางานของงานสํงกําลังวํามี
หลักการทํางานอยํางไรเพื่อจะได๎นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาตํอไป 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลการทดสอบเป็น
แบบเก็บข๎อมูลที่ทางคณะผู๎จัดทําสร๎างขึ้นเองด๎านจากค๎นคว๎า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารตํางๆและนําชุดสาธิตการถอดประกอบเฟืองท๎ายไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาตํอไป 

คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงการชุดสาธิตการถอดประกอบเฟืองท๎าย เพ่ือให๎เกิด
ประโยชน์ในแผนกชํางยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานสํงกําลัง อยําง
เพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนาชุดสาธิตการถอด
ประกอบเฟืองท๎าย และเพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให๎รุํนน๎อง และรุํน
ตํอๆไปได๎ศึกษาเลําเรียนตํอไป  

นายณัฐนนท์         นนทรี 
นายพัณณกร        ขระเข่ือน 
นายอนัน           หํวงปรากฏ 

ชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอก
รถยนต์แบบพกพา 

ยานยนต์ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนต์แบบ
พกพาสําหรับชํวยอาจารย์ผู๎สอนโดยใช๎ชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนต์สอนในรายวิชา
งานไฟฟูารถยนต์ได๎  

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนต์แบบพกพา ได๎มีการเขียน
แบบโครงสร๎างชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนต์แบบพกพา ทําการสร๎างตามแบบ และ
จัดหาชิ้นสํวนเพ่ือให๎เหมาะสมกับชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนต์แบบพกพา แล๎วนํา
ชิ้นสํวนของระบบไฟตัดหมอกรถยนต์กับอุปกรณ์ควบคุมมาติดตั้งเข๎ากับโครงสร๎างชุดสาธิต
ระบบไฟตัดหมอกรถยนต์แบบพกพา เพ่ือให๎สามารถทําการใช๎งานชุดสาธิตระบบไฟตัด
หมอกรถยนต์แบบพกพาได๎ อุปกรณ์ชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนต์แบบพกพาที่สําคัญ 
มีสํวนประกอบดังนี้ สวิตช์กุญแจ แบตเตอรี่ ฟิวส์ สวิตช์ไฟตัดหมอก โคมไฟตัดหมอก 
หลอดไฟตัดหมอก รีเลย์   



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   โครงการชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนต์แบบพกพา หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จ

แล๎ว จึงทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข๎อบกพรํองของชุดสาธิตระบบไฟตัด
หมอกรถยนต์แบบพกพา ซึ่งผลที่ได๎คือ ชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนต์แบบพกพา 
สามารถใช๎เป็นสื่อการสอนได๎จริง 

นายณัฐชานน       ผลเจริญ 
นายภูวนารถ         ระวิงทอง 
นายสะท๎านภพ      เติมวุฒิ 

ชุดลําโพงชํวยสอนแบบ
พกพา 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ในอาคารอุตสาหกรรมเครื่องจักรมีความเสียง
ดังมาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาเสียงเป็นสิ่งสําคัญตํอ
การเรียนการสอนมากทางกลุํมโครงการ จึงได๎จัดทําชุดลําโพงชํวยสอนแบบพกพาขึ้นมา 
เพ่ือแก๎ไขปัญหาเสียงของอาจารย์ผู๎สอน ชุดลําโพงชํวยสอนที่ทางกลุํมได๎จัดทําขึ้นครั้งนี้มี
ลักษณะเป็นตู๎ลําโพงมีชํองสําหรับเสียงไมโครโฟน 2 แชนแนล มีชํองเสียบพ็อต USB และ
วิทยุ AM-FM ซึ่งลักษณะการทํางานของลําโพงสามารถทํางานได๎ท้ังแบบใชํแบตเตอรี่และใช๎
ไฟฟูา ตามที่ใช๎งานทั่วไปนั้นลําโพงสํวนใหญํจัดทํางานได๎ก็ตํอเมื่อใช๎ไฟฟูาเทํานั้น แตํใน
โครงการได๎จัดทําลําโพงสามารถนําแบตเตอรี่มาใช๎ในการทํางานได๎  

ทางกลุํมโครงการจึงเห็นวําลําโพงที่ใช๎แบตเตอรี่และไฟฟูานั้นมีความสะดวกสบาย
ยิ่งขึน้ตํอผู๎ใช๎งาน สามารถเคลื่อนย๎ายได๎ และเพ่ิมความดังของเสียงสําหรับอาจารย์ผู๎สอนอีก
ทั้งยังสามารถนําไปใช๎เป็นสื่อในการเรียนการสอนได๎  

จากการทดสอบการใช๎งานของชุดลําโพงชํวยสอนแบบพกพา ในการทดสอบพบวําใน
ระยะ 30 เมตร มีปัญหาระยะทางหํางเกินไปจึงทําให๎สัญญาณมีการขาดหาย  (ระดับ
ปรับปรุง) ในระยะ 20 เมตร ให๎การใช๎งานได๎ประสิทธิภาพ (ระดับดีขึ้น) ในระยะ 10 เมตร 
ให๎การใช๎งานได๎ประสิทธิภาพมาก (ระดับดีเยี่ยม)  

นายบัณฑิต        โพธิ์จักร 
นายธนากร        บุญขาว 
นายเอกภพ        จันทะโพรี 
 

ชุดสาธิตระบบไฟฉุกเฉิน
รถยนต์แบบพกพา 

ยานยนต์ จากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตํอชุดสาธิตระบบไฟฉุกเฉินรถยนต์แบบพกพา 
นักศึกษาสํวนใหญํมีความเห็นสอดคล๎องกันวํา เครื่องมือ ที่ผู๎จัดทําสร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใช๎ได๎ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแล๎วนักศึกษาสํวนใหญํมีความเห็นตํอ
เครื่องมือวํามีประสิทธิภาพในระดับเห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลได๎ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   จุดประเมินที่นักศึกษามีความคิดเห็นวําเห็นด๎วยอยํางยิ่ง จุดประเมินที่บอกวํานําไปใช๎

ได๎ตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนําไปใช๎งานจากความเห็นตํอจุด
ประเมินดังกลําวแสดงให๎เห็นวําเครื่องมือที่ผู๎จัดทําสร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอตํอการ
นําไปใช๎และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทําในครั้งนี้ 

โครงการชุดสาธิตระบบไฟฉุกเฉินรถยนต์แบบพกพาประกอบการเรียนการสอน  
หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล๎ว จึงทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหา
ข๎อบกพรํองของชุดสาธิตระบบไฟฉุกเฉินรถยนต์แบบพกพา ซึ่งผลที่ได๎คือชุดสาธิตระบบไฟ
ฉุกเฉินรถยนต์แบบพกพาสามารถใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนได๎จริง 

นายภาณุวัฒน์        แจ๎งจิตร 
นายสุรยุทธ์           อยูํสมศรี 
นายอภินันท์          สวยสุข 

ชุดฝึกถอดประกอบ
เครือ่งยนต์เล็กแบบตั้งแทน 
รุํน Tiger  

ยานยนต์ การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์เล็ก และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให๎มีประสิทธิภาพในด๎านระบบการทํางานของเครื่องยนต์เล็กวํามี
หลักการทํางานอยํางไรเพื่อจะได๎นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาตํอไป 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลการทดสอบเป็น
แบบเก็บข๎อมูลที่ 

คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กแบบตั้งแทํน รุํน
Tiger เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ในแผนกชํางยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางาน
เครื่องยนต์เล็ก อยํางเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนา
ชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก และเพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให๎
รุํนน๎อง และรุํนตํอๆไปได๎ศึกษาเลําเรียนตํอไป  

นายประมินทร์        เกตุอํวม 
นายพีรณัฐ           สนธิศร ี
นายพุฒิพงศ์        ธิติเสร ี
 
 

ชุดสาธิตระบบไฟเบรค
รถยนต์แบบพกพา 

ยานยนต์ โครงการเลํมนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนต์สําหรับชํวย
อาจารย์ผู๎สอน โดยใช๎ชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนต์สอนในรายวิชางานไฟฟูารถยนต์ได๎  

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนต์ ได๎มีการรํางแบบโครงสร๎าง
ชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนต์ และทําการจัดทําตามแบบโดยการยํอขนาดชิ้นสํวนชุดสาธิต
ประกอบการเรียนการสอนให๎ได๎ตามแบบ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   โครงการชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนต์ หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล๎วจึงทําการ

ทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข๎อบกพรํองของชุดระบบไฟเบรกรถยนต์ ซึ่งผลที่ได๎
คือชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนต์ สามารถใช๎เป็นสื่อการสอนได๎จริง 

นายภัทรกร         มีฐตานนท ์
นายศุภกิตติ์        ชุํมชื่น 
นายอรรถพล       ปาประสา 
 
 
 
 

ชุดเชื่อมแก๏ส ยานยนต์ โครงงานฉบบันี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อจัดทําชุดเชื่อมแก๏สสําหรับชํวยอาจารย์ผู๎สอนใน
การเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมาก โดยใช๎ชุดเชื่อมแก๏สสอนในรายวิชางานปรับ
อากาศรถยนต์ได ๎

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดเชื่อมแก๏สได๎มีการเขียนแบบโครงสร๎างชุดเชื่อมแก๏ส ทํา
การสร๎างตามแบบ เสร็จทําการยํอขนานชิ้นสํวนชุดเชื่อมแก๏ส และจัดสร๎างชิ้นสํวนชิ้นเพ่ือ
เพ่ือให๎เหมาะสมกับชุดเชื่อมแก๏ส  

โครงการชุดเชื่อมแก๏ส หลังจากจัดทําเสร็จแล๎ว จึงทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบการ
ทํางานและหาข๎อบกพรํองของชุดเชื่อมแก๏ส ซึ่งผลที่ได๎คือ ชุดเชื่อมแก๏ส ใช๎งานได๎ปกติไมํพบ
ข๎อบกพรํอง 

นายนนทวัฒน์    วุฒิระวัฒน์ 
นายอนึ่ง             อรเอ่ียม 
นายอภิเชษฐ์     เวชประสิทธิ์ 

ชุดสาธิตหลักการทํางานของ
รถจักรยานยนต์เวฟ110 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎าง จะสามารถทํางานเองได๎โดยอัตโนมัติ 
เพ่ือความสะดวกสบายลดการทํางานของปั๊มน้ําที่ทํางานมากเกินความจําเป็นและชํวยลด
การเกิดการไหม๎ของปั๊มน้ําเพ่ิมความปลอดภัยให๎ผู๎ใช๎งานได๎มากขึ้น และตํอยอดความคิด
สร๎างสรรค์ของนักเรียน-นักศึกษาที่ได๎ศึกษามาตลอดจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบการทํางานของปั๊มน้ํา 
กระแสไฟตรง-ไฟสลับ การใช๎น้ําเป็นตัวนําไฟฟูา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช๎กับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดตํางๆให๎ออกมาเป็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องปั๊มน้ํา 

ผลการทํางานพบวําเครื่องควบคุมปั๊มน้ําอัจฉริยะที่ได๎ประยุกต์ขึ้นมาใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพลดการทํางานของปั๊มน้ําในเวลาที่ไมํจําเป็นได๎ เชํน เวลาน้ําไมํไหลเข๎าสูํระบบ 
ชํวยให๎ประหยัดพลังงานไปได๎มาก และสามารถหยุดการทํางานของปั๊มน้ําได๎จริง 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายชลอาทิตย์   วุฒิระวัฒน์ 
นายนลธวัช        คลํองการ 
นายสมพล         สิงห์วิเศษ   
 
 
 

ชุดสาธิตระบบไฟสํองสวําง
รถยนต์แบบพกพา 

ยานยนต์ เนื่องจากในปัจจุบันในการเรียนการสอนในรายวิชางานไฟฟูารถยนต์ ได๎เน๎นให๎ผู๎เรียน
ฝึกทักษะวิชาชีพโดยการปฏิบัติจริง ดังนั้นคณะผู๎จัดทําโครงการสื่อการเรียนการสอนระบบ
ไฟสํองสวํางรถยนต์ เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนมีจํานวนไมํเพียงพอตํอการเรียนการสอน 
และมีการชํารุดเสียหายไมํเพียงพอตํอการเรียนการสอน 

คณะผู๎จัดทําได๎เห็นความสําคัญในสํวนนี้ จึงอยากจะคิดค๎นหาวิธีให๎แผนกยานยนต์มีสื่อ
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอตํอการเรียนการสอนในรายวิชางานไฟฟูา
รถยนต์ 

ดังนั้นผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงการสื่อการเรียนการสอนระบบไฟสํองสวํางรถยนต์
เพ่ือให๎เกิดประโยชน์แกํในแผนก ให๎นักเรียนนักศึกษาได๎ศึกษาหลักการทํางานของระบบไฟ
สํองสวํางและเป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานไฟฟูารถยนต์ได๎อยํางทั่วถึง 

นายณพงศ์      แก๎วมณี 
นายยศภัทร     ศรีมั่น 
นายสุทธิชัย     เชิดชู    
 

ชุดสาธิตระบบไฟเลี้ยว
รถยนต์แบบพกพา 

ยานยนต์ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบฉีดอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับชํวยสื่อการเรียนการสอนในรายวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ได๎มีการปรับแตํง
โครงสร๎างของชุดฝึกเพ่ือให๎เหมาะกับชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบฉีดอิเล็กทรอนิกส์ แล๎วได๎นําตัว
เซ็นเซอร์ตํางๆมาติดไว๎กับเครื่องยนต์และก็นํากลํองฟิวส์ รีเลย์มาติดยึดกับโครงสร๎างของ
ชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบฉีดอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจะได๎เดินสายไฟได๎งําย  

จากการทดสอบชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบฉีดอิเล็กทรอนิกส์ 5 ครั้ง จากการทดลอง
ชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบฉีดอิเล็กทรอนิกส์ 5 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 พบวําไดร์
สตาร์ทไมํทํางานเนื่องจากไมํได๎ใช๎งานเป็นระยะ 

นายฐานัส          ศรีรักษ์ 
นายธรรมรักษ์     ยังเปรมปรี 
นายวัชรินทร์       บัวเขียว 
 

ชุดสื่อการสอนระบบนิวเม
ติกส์แบบพกพา 
 

ยานยนต์ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์ชุดสื่อการสอนระบบนิวเมติกส์แบบพกพา 
สําหรับใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาระบบนิวเมติกส์ที่สามารถใช๎เป็นประโยชน์ได๎
จริง 

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดสื่อการสอนระบบนิวเมติกส์แบบพกพา ได๎ทําการสร๎าง 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ตามแบบและสร๎างชิ้นสํวน เพ่ือให๎เหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณ์ของระบบนิวเมติกส์ และ

ได๎นําชิ้นสํวนมาประกอบกัน เพ่ือให๎ได๎ชิ้นงานชุดสื่อการสอนระบบนิวเมติกส์แบบพกพา 
จากการทดลองชุดสื่อการสอนระบบนิวเมติกส์แบบพกพา 3 ครั้ง สามารถสรุปได๎ดังนี้ 

การทดสอบครั้งที่ 1 พบวํา ชุดสื่อการสอนระบบนิวเมติกส์แบบพกพามีลมที่สามารถผลัก
เข๎าระบบ 0.5 บาร์ได๎ จากการทดสอบครั้งที่ 2 พบวํา ชุดสื่อการสอนระบบนิวเมติกส์แบบ
พกพาสามารถใช๎งานได๎ วาล์วสามารถควบคุมแรงดันลมเข๎าลูกสูบ ทําให๎ลูกสูบเกิดการ
เคลื่อนที่ จากการทดสอบครั้งท่ี 3 พบวํา ชุดสื่อการสอนระบบนิวเมติกส์แบบพกพาสามารถ
ใช๎งานได๎ และทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทํางานของลมดัน การทํางานของวาล์ว 
และการทํางานของลูกสูบสามารถควบคุมทิศทางลมได๎อยํางปกติ 

นายกิตติศักดิ์       เกํงมนตรี 
นายชิษณุพงศ์      ภูํทอง 
นายสุรชาติ         เศษคํา 
    

ชุดสาธิตระบไฟหรี่แบบ
พกพา 

ยานยนต์ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนต์แบบพกพา
สําหรับชํวยอาจารย์ผู๎สอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมาก โดยใช๎ชุดสาธิต
ระบบไฟหรี่รถยนต์แบบพกพาสอนในรายวิชาไฟฟูารถยนต์ได๎  

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนต์แบบพกพา ได๎มีการเขียนแบบ
โครงสร๎างชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนต์แบบพกพา ทําการสร๎างตามแบบ เสร็จทําการยํอ
ขนานชิ้นสํวนชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนต์แบบพกพาให๎ได๎ตามแบบ และจัดสร๎างชิ้นสํวนชิ้น
เพ่ือเพ่ือให๎เหมาะสมกับชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนต์แบบพกพา แล๎วนําชิ้นสํวนของระบบ
ระบบไฟหรี่กับอุปกรณ์ควบคุมมาติดตั้งเข๎ากับโครงสร๎างชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนต์แบบ
พกพาเพ่ือให๎สามารถควบคุมระบบตํางๆของชุดระบบไฟหรี่ได๎  

จาการทดสอบชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนต์แบบพกพา 5 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้ง
ที่ 1 พบวํา หลอดไฟหรี่ไมํติดเนื่องจากฟิวส์ขาด เพราะใช๎ฟิวส์ 5A แตํอะแดปเตอร์                  
มีกระแสไฟฟูา 10A จึงแก๎ไขโดยใช๎ฟิวส์ 15A จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบวํา การทํางาน
ของชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนต์แบบพกพาปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบวํา การ
ทํางานของชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนต์แบบพกพาปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 พบวํา  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   การทํางานของชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนต์แบบพกพาปกติ และจากผลการทดสอบ

ครั้งที่ 5  พบวํา การทํางานของชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนต์แบบพกพาปกติ จะเห็นได๎วําใน
การทดลองหาประสิทธิภาพในชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนต์แบบพกพา สามารถนํามาใช๎เป็น
สื่อการเรียนการสอนในวิชางานไฟฟูารถยนต์ ไมํวําจะเป็นด๎านทฤษฎีและปฏิบัติพร๎อม 

นายไพบูลย์          กรรเชียง 
นายภานุวัตร        บุญเข็ม 
 

เครื่องผลิตไขํสีรุ๎ง ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎าง จะสามารถทํางานเองได๎โดยอัตโนมัติ 
เพ่ือความสะดวกสบายลดการทํางานของปั๊มน้ําที่ทํางานมากเกินความจําเป็นและชํวยลด
การเกิดการไหม๎ของปั๊มน้ําเพ่ิมความปลอดภัยให๎ผู๎ใช๎งานได๎มากขึ้น และตํอยอดความคิด
สร๎างสรรค์ของนักเรียน-นักศึกษาที่ได๎ศึกษามาตลอดจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบการทํางานของปั๊มน้ํา 
กระแสไฟตรง-ไฟสลับ การใช๎น้ําเป็นตัวนําไฟฟูา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช๎กับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดตํางๆให๎ออกมาเป็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องปั๊มน้ํา 

นายนนทชัย       อยูํคง 
นายธงชัย       กลิ่นปทุมรัตน์   

อุปกรณ์ชํวยสอนแบบไมล์
ลอยพกพา 

ยานยนต์ ความสะดวกสบายและประหยัดกวําตู๎อื่นที่จะหยอดเงินมากกวําตู๎ของเราระยะเวลาใน
การเติมลมท่ีใกล๎เคียงกัน 

จากการที่ได๎ทําการศึกษาและค๎นคว๎าทฤษฎีตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับตู๎เติมลมหยอดเหรียญ 
และได๎มาทําการทดลองหาข๎อบกพรํองตํางๆตลอดจนหาความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นใน
รูปแบบตํางๆเพ่ือให๎ได๎คําที่ถูกต๎องและมีความแมํนยําสูงสุดขณะเติมลม โดยตู๎เติมลมหยอด
เหรียญที่รวบรวมและแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ ให๎มีประสิทธิภาพที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว๎ สามารถเติมลมด๎วยแรงดันมากสุดเทํากับ 80 (Psi) มีเกจแสดงแรงดันขณะเติมที่
เที่ยงตรงได๎มาตรฐานและสามารถใช๎งานได๎จริงและสามารถรับเหรียญได๎ทุกเหรียญไมํวําจะ
เป็นเหรียญ 1 บาท 2 บาท 5 บาท และ 10 บาท เวลาที่หยอดเงินเพ่ือที่จะเติมลม 2 บาท 
จะจํายลม 40 วินาที  เป็นต๎น  และสามารถกดหยุดหรือจํายลมตํอได๎ด๎วยแทนที่จะปลํอย
ลมทิ้งไปโดยปุาวประโยชน์ 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายโชคชัย       แดงโชติ 
นายอรรถพล   รัมมะศักดิ์ 
 

ชุดลําโพงชํวยสอนแบบ
พกพา 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ในอาคารอุตสาหกรรมเครื่องจักรมีความเสียง
ดังมาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาเสียงเป็นสิ่งสําคัญตํอ
การเรียนการสอนมากทางกลุํมโครงการ จึงได๎จัดทําชุดลําโพงชํวยสอนแบบพกพาขึ้นมา 
เพ่ือแก๎ไขปัญหาเสียงของอาจารย์ผู๎สอน ชุดลําโพงชํวยสอนที่ทางกลุํมได๎จัดทําขึ้นครั้งนี้มี
ลักษณะเป็นตู๎ลําโพงมีชํองสําหรับเสียงไมโครโฟน 1 แชนแนล มีชํองเสียบพ็อต USB และ
วิทยุ AM-FM ซึ่งลักษณะการทํางานของลําโพงสามารถทํางานได๎โดยใช๎ไฟฟูา 

ทางกลุํมโครงการจึงเห็นวําลําโพงที่ใช๎แบตเตอรี่และไฟฟูานั้นมีความสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้นตํอผู๎ใช๎งาน สามารถเคลื่อนย๎ายได๎ และเพ่ิมความดังของเสียงสําหรับอาจารย์ผู๎สอนอีก
ทั้งยังสามารถนําไปใช๎เป็นสื่อในการเรียนการสอนได๎  

จากการทดสอบการใช๎งานของชุดลําโพงชํวยสอนแบบพกพา ในการทดสอบพบวํา   
ในระยะ 20 เมตร มีปัญหาระยะทางหํางเกินไปจึงทําให๎สัญญาณมีการขาดหาย  (ระดับ
ปรับปรุง) ในระยะ 10 เมตร ให๎การใช๎งานได๎ประสิทธิภาพ (ระดับดีขึ้น) ในระยะ 5 เมตร 
ให๎การใช๎งานได๎ประสิทธิภาพมาก (ระดับดี   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
แผนกวิชายานยนต์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายพงศกร ศรวงศ์ 
นายพันศักดิ์  เอี่ยมสะอาด 
 

 

เครื่องดูดพํูเลย์ 3 ขา ไฮดรอ
ลิกส์ 

ยานยนต์ 
 

โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดเครื่องดูดพํูเลํย์ 3 ขา ไฮดรอลิกส์ เพ่ือสร๎าง
เป็น เครื่องมือพิเศษสําหรับดูดพํูเลํย์ วิธีการด าเนินงานจัดสร๎างเครื่องดูดพํูเลํย์ 3 ขา ไฮด
รอลิกส์ ได๎มีการออกแบบโครงสร๎าง เครื่องดูดพํูเลํย์ 3 ขา ไฮดรอลิกส์ ท าการสร๎างตาม
แบบ เสร็จทําการยํอขนาดชิ้นสํวนเครื่องดูดพํูเลํย์ 3 ขา ไฮดรอลิกส์  ให๎ได๎ตามแบบแผน  
และจัดสร๎างชิ้นสํวนเพื่อให๎เหมาะสมกับเครื่องดูดพํูเลํย์ 3 ขา ไฮดรอลิกส์  

จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 อํู ว.แสนสวาทการชําง พบวําตัวกระบอกของพํูเลํย์นั้นมี
ขนาด ใหญํกวําแกรนเพลาของพํูเลํย์จึงไมํสามารถดูดได๎คณะผู๎จัดทําการแก๎ไขโดยมีบูทเสริม
ที่ปลาย กระบอกของพํูเลํย์เพ่ือทําให๎บูทที่เสริมเป็นตัวยันกับเพลาของพํูเลํย์และสามารถดูด
ออกได๎จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 อํู STC สามารถดูดพํูเลํย์หน๎าเครื่องได๎ปกติ จากผลการ
ทดสอบครั้งที่ 3 อูํ อ.ชํางยนต์ สามารถดูดพํูเลํย์หน๎าเครื่องได๎ปกติ 

นายชนาพร  พรมมินทร์ 
นายอนุรักษ์  บุญยํานซื่อ 
 

 

เครื่องเติมน้ํามันเกียร์และ
น้ํามันเฟืองท๎าย 

 

ยานยนต์    การจัดทําโครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดทําเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามัน
เฟืองท๎าย และเป็นการสร๎าง เครื่องมือพิเศษที่ใช๎ในการเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท๎าย 
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณ์ วิชาชีพในการสร๎างสรรค์และ
คิดค๎นเครื่องมือพิเศษสําหรับเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท๎าย 

วิธีการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา การจัดสร๎างเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และ
น้ํามันเฟืองท๎าย ได๎มีการออกแบบโครงสร๎างเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท๎าย ทํา
การสร๎างตามแบบ เสร็จทําการยํอขนานชิ้นสํวนเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท๎าย 
ให๎ได๎ตามแบบและจัดสร๎างชิ้นสํวนเพื่อให๎เหมาะสมกับเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟือง
ท๎าย 
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   ผลการทดสอบเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท๎าย ทําให๎ทราบวําโครงการ

เครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท๎าย ไมํมีข๎อบกพรํองสามารถใช๎งานได๎ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ ซึ่งตั้งแตํขั้นตอนการทดสอบระบบตํางๆของเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และ
น้ํามันเฟืองท๎าย และการเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท๎าย และสาเหตุตํางๆของการ
ทดสอบในแตํละครั้ง สํงผลถึงความชัดเจนสมบูรณ์ของเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟือง
ท๎ายเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขให๎ดียิ่งขึ้นตํอไป 

นายจิระเดช  แซํเฮ๎ง 
นายศักดิธัช  สุขกาย 
 

อุปกรณ์ประกอบกากบาท
เพลากลาง 

ยานยนต์ โครงการเรื่องอุปกรณ์ประกอบกากบาทเพลากลางมีจุดมุํงหมาย เพ่ือในการประกอบ
กากบาทเพลากลางรถยนต์ชํวยลดระยะเวลาในการทํางานและปูองกันการเสียหายและการ
ชํารุดของเฟืองเกียร์และเฟืองท๎ายของรถยนต์ 

เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาดังกลําวคณะผู๎จัดทําจึงคิดเครื่องมือพิเศษอุปกรณ์ประกอบ
กากบาทเพลากลางเพ่ือใช๎งานได๎สะดวกสบายเป็นการแก๎ปัญหาเพ่ือประหยัดเวลาในการ
ประกอบมีจุดหมาย เพ่ือเป็นเครื่องมือพิเศษในการสอนของวิชางานเครื่องลํางยานยนต์ 

จุดมุํงหมาย มีเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือพิเศษในการสอนของวิชางานเครื่องลํางยานยนต์
ใช๎ได๎กับรถยนต์โดยทําการทดลองประเมินประสิทธิภาพการใช๎งานในทุกชิ้นสํวนของ
อุปกรณ์ประกอบกากบาทเพลากลางสามารถใช๎งานได๎จริงตรงตามวัตถุประสงค์ 

นายนรเสฎ  ธะนาเอกพิชัย 
นายนุกลู    สารคุณ 
 

อุปกรณ์กดลูกสูบเบรก ยานยนต์ การจัดทําโครงการชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดฝึก
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ภายในแผนกวิชาชีพยานยนต์ให๎ดียิ่งขึ้น โดยใช๎ประโยชน์จากชุด
ฝึกงานเครื่องยนต์ดีเซล  

6 สูบ ที่ทางคณะผู๎จัดทําสร๎างขึ้นมา ไปใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา
เครื่องยนต์ดีเซล ทําให๎นักเรียนนักศึกษาได๎รู๎และเข๎าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ดีเซล 
6 สูบ นอกจากนี้นักเรียนนักศึกษา ยังสามารถทําการวิเคราะห์และเข๎าใจถึงปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ เพ่ือนําความรู๎ที่ได๎ไปแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ดีเซล 
6 สูบ ได๎อยํางถูกต๎อง  
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   ในการดําเนินงานนั้น คณะผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาความรู๎จากเอกสารและบทความที่

เกี่ยวข๎องกับเครื่องยนต์รวมถึงหลักการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ โดยแบํงข๎อมูลใน
ด๎านตํางๆ ดังนี้ ศึกษาประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ หลักการทํางานของเครื่องยนต์
ดีเซล 6 สูบ ระบบระบายความร๎อนของเครื่องยนต์ วงจรไฟฟูา การทํางานของระบบน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลเพ่ือนําทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องเข๎ามาใช๎ในการจัดทําชุดฝึก
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ จากนั้นนําชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ มาทําการทดสอบอุปกรณ์
และระบบมาตรตราวัดตํางๆ เพ่ือหาจุดบกพรํองของอุปกรณ์แตํละชิ้น ที่คณะผู๎จัดทําโดย
นํามาติดตั้งกับชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 

ผลการดําเนินงานพบวํา อุปกรณ์ที่คณะผู๎จัดทํานํามาติดตั้งกับชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 
6 สูบ ประกอบไปด๎วยระบบระบายความร๎อน วงจรไฟฟูาของเครื่องยนต์ โดยมีวงจรไฟฟูา
ชาร์ตและระบบสตาร์ท การทํางานของระบบน้ํามันเชื้อเพลิง การทํางานของหัวเผา 
สามารถทํางานได๎จริงตามที่คณะผู๎จัดทําได๎กําหนดไว๎ในขอบเขตของโครงการ 

นายกิตติกรณ์  โดดแช 
นายสมเกียรติ  อาหมัด 

 

ชุดถอดเพลาขับหน๎า ยานยนต์ การจัดทํ า โครงการนี้ มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือสร๎ างชุดฝึ กถอด -ประกอบเครื่ อง
รถจักรยานยนต์ให๎เพียงพอตํอผู๎เรียนวิชา งานรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ยั งเพ่ือผู๎เรียนมีทักษะ  
ในการถอด-ประกอบได๎อยํางชํานาญแล๎วยังรวมไปถึงการถอด-และประกอบที่ถูกต๎องอีก
ด๎วย 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการสํารวจ ในการเรียนวิชางานรถจักรยานยนต์ยัง
พบวําชุดฝึกมีไมํเพียงพอตํอการลงมือปฏิบัติของผู๎ เรียนในวิชางานรถจักรยานยนต์               
คณะผู๎จัดทําจึงได๎เห็นความสําคัญในสํวนนี้ ดังนั้นผู๎จัดทําจึงได๎สร๎างชุดฝึกถอด -ประกอบ
เครื่องรถจักรยานยนต์ wave125 

นี้ขึ้นเพ่ือให๎ชุดฝึกมีเพียงพอตํอการเรียน  
ผลดําเนินงานพบวํา ชุดฝึกถอด-ประกอบเครื่องรถจักรยานยนต์ wave 125 สามารถ

ใช๎งานได๎จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ และมีความปลอดภัยในการใช๎งาน 
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นายกิตติพงษ์  ทรงคาศรี 
นายปัญจพล   เงินคล 
 

แทํนยกเครื่องไฟฟูา ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทําให๎มีความงํายและคลํองตัวในการบริการใน
การ วิเคราะห์ปัญหาระบบหัวฉีด DCP มีความลําช๎าในการซํอมดังนั้น เพ่ือความ
สะดวกสบายและงํายตํอการใช๎งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานให๎ก๎าวสูํสากลและเป็นชิ้นงานต๎นแบบใน
การพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆได๎หลากหลายแบบ ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษา ใน
การวิเคราะห์ปัญหาระบบหัวฉีด DCP นั้น คณะผู๎จัดทําจึงเห็นความสําคัญในสํวนนี้ ทํา
อยํางไรถึงจะมีความงํายตํอการเรียนรู๎และศึกษาอุปกรณ์ตํางๆ ของระบบหัวฉีด  DCP ใน
การบริการนั้นจะทําการวิเคราะห์โค๎ดไฟ และทําการแก๎ปัญหา จากนั้นจึงทําการลบโค๎ดของ
ปัญหานั้นๆ เพ่ือมิให๎ปัญหานั้นกลับมาแสดงใหมํอีกครั้งดังนั้นคณะผู๎จัดทําจึ งได๎คิดจัดทํา
โครงการชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบหัวฉีด DCP เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายและ
ศึกษาวําเซ็นเซอร์นั้นๆมีลักษณะเป็นแบบใด  

ผลการดําเนินงานพบวําชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบหัวฉีด DCP ที่เราได๎สร๎างสรรค์ขึ้น
นั้นสามารถใช๎งานได๎จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ตอบสนองตํอการใช๎งานได๎เป็นอยํางดี 
และมีความปลอดภัยในการใช๎งาน 

นายธีระพงษ์  เพ็งพะลา 
นายประวิทย์  หนํองพงษ์ 
 

เครื่องมือพิเศษถอด
ลูกหมากแร็ค 

ยานยนต์ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็คสําหรับ
ชํวยในการซํอมบํารุงการถอดลูกหมากแร็ค สามารถใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชา
เครื่องลํางรถยนต์ได๎อีกด๎วย 

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค ได๎มีการเขียนแบบ
โครงสร๎างเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค ทําการสร๎างตามแบบ เสร็จทําการยํอขนาน
ชิ้นสํวนเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค ให๎ได๎ตามแบบ และจัดสร๎างชิ้นสํวนชิ้นเพ่ือเพ่ือให๎
เหมาะสมกับเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค  

จากการทดสอบเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค 2 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 
พบวํา   หัวเสียบเข๎าจับลูกหมากแร็คไมํได๎ และด๎ามขันไมํสามารถขันได๎ จากผลการทดสอบ
ครั้งที่ 2 พบวําด๎ามขันไมํสามารถขันได๎ สํวนหัวเสียบสามารถเข๎าจับชิ้นงานได๎ จากผลการ 
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   ทดสอบครั้งที่ 3 พบวําการทํางานของเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค สามารถใช๎งานได๎

ปกติ ตามวัตถุประสงค ์
ผลการทดสอบเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค ทําให๎ทราบวําโครงการเครื่องมือ

พิเศษถอดลูกหมากแร็ค นี้ไมํมีข๎อบกพรํองสามารถใช๎งานได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ ซึ่ง
ตั้งแตํขั้นตอนของการทดสอบเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค และปัญหาในที่เกิดขึ้นใน
การทดสอบในแตํละครั้งสํงผลตํอความชัดเจนและการมีประสิทธิภาพของเครื่องมือพิเศษ
ถอดลูกหมากแร็ค 

นายการีม  เนียเซ็น 
นายสุรัพฒน์  ฤทธิ์จุรี 
 

ชุดทดสอบอัลเทอร์เนเตอร์ ยานยนต์ จากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตํอกระดานรองนอนซํอมเครื่องลํางรถยนต์ 
นักศึกษาสํวนใหญํมีความเห็นสอดคล๎องกันวํา เครื่องมือ ที่ผู๎จัดทําสร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใช๎ได๎ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแล๎วนักศึกษาสํวนใหญํมีความเห็นตํอ
เครื่องมือวํามีประสิทธิภาพในระดับเห็นด๎วยและเห็นด๎วยอยํางยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลได๎
ดังนี้ 

จุดประเมินที่นักศึกษามีความคิดเห็นวําเห็นด๎วยอยํางยิ่ง จุดประเมินที่บอกวํานําไปใช๎
ได๎ตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนําไปใช๎งานจากความเห็นตํอจุด
ประเมินดังกลําวแสดงให๎เห็นวําเครื่องมือที่ผู๎จัดทําสร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอตํอการ
นําไปใช๎และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทําโครงการในครั้งนี้ 

โครงการกระดานรองนอนซํอมเครื่องลํางรถยนต์ประกอบการเรียนการสอน หลังจาก
ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล๎ว จึงทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข๎อบกพรํองของ
กระดานรองนอนซํอมเครื่องลํางรถยนต์ ซึ่งผลที่ได๎คือกระดานรองนอนซํอมเครื่องลําง
รถยนต์สามารถใช๎เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนได๎จริง 

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายทศกรณ์  ธูปกระแจะ 
นายพลวัฒน์  อินทร์มณี 
 

เครื่องมือถอดสปริงโช๏คอัพ ยานยนต์ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือจัดทําชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบฉีดเชื้อเพลิงก๏าซ
NGV คณะผู๎จัดทําได๎รับความรู๎จากครูผู๎สอนประกอบจากการสืบค๎นทางอินเตอร์เน็ตทําให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบฉีดเชื้อเพลิงก๏าซNGV มากยิ่งขึ้น และ
นําความรู๎ที่ได๎ค๎นหามาประดิษฐ์ 

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างนําชิ้นอุปกรณ์ระบบวิเคราะห์ปัญหาหัวฉีดก๏าซNGV มาติด
ขึ้นบนแผงแล๎วเจาะรูเสียบอุปกรณ์เพ่ือเป็นการฝึกการวิเคราะห์ปัญหาตํางๆ เป็นการเพ่ิมพูน
ความคิดประสบการณ์ทักษะในการเรียนการรู๎ระบบการวิเคราะห์ปัญหาให๎เป็นประโยชน์ 

โครงการชุดสาธิตระบบชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบฉีดเชื้อเพลิงก๏าซNGV หลังจาก
ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล๎ว จึงทําการทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข๎อบกพรํองของ
ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบฉีดเชื้อเพลิงก๏าซNGV ซึ่งผลที่ได๎คือ ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบ
ฉีดเชื้อเพลิงก๏าซNGVประกอบการเรียนการสอน ใช๎งานได๎ปกติไมํพบข๎อบกพรํอง 

นายณัชพล  ศรีชัยชิต 
นายสมหวัง  เหลี่ยมแก๎ว 
 

สกู๏ดเตอร์จากเครื่องตัดหญ๎า ยานยนต์ เนื่องจากเครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะจะมีความทนทานและบํารุง รักษางํายกวํา
เครื่องยนต์แบบ 2 จังหวะ ความทนทานและบํารุงรักษางํายกวําคณะผู๎จัดทําจึงเห็น
ความสามารถของเครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ โดยคณะผู๎จัดทําได๎คิดค๎นการนําเครื่องตัดหญ๎า 
4 จังหวะ มาประยุกต์ให๎ใช๎งานได๎อีกรูปแบบหนึ่งเพ่ืออํานวยความสะดวก โดยการจัดทํา
โครงการสกู๏ตเตอร์จากเครื่องตัดหญ๎าขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางในระยะใกล๎  

โดยการจัดทํานั้น คณะผู๎จัดทํา ได๎ประยุกต์จากสกู๏ตเตอร์โดยทั่วไปนํามารวมกับ          
เครื่องตัดหญ๎า เพ่ือให๎สกู๏ตเตอร์สามารถขับเคลื่อนได๎โดยใช๎กําลังของเครื่องยนต์เครื่องตัด
หญ๎าโดยเครื่องยนต์เครื่องตัดหญ๎าแบบ 4 จังหวะ คาบูเรเตอร์ลูกลอย โดยลักษณะของคาบู
เรเตอร์ลูกลอยคือ ถังน้ํามันอยูํด๎านบน  ระบบหลํอลื่นออกแบบให๎น้ํามันเชื้อเพลิงที่ผสม
น้ํามันออโตลูป (2T) ไหลผํานห๎องข๎อเหวี่ยงไหลไปหลํอเลี้ยงตลับลูกปืนกํอน เมื่อพ๎นข๎อ
เหวี่ยงแล๎วจะดูดเข๎าห๎องเผําไหม๎ เพ่ือจุดระเบิดและหลํอลื่นผนังลูกสูบไปด๎วย เครื่องยนต์มี
ความทนทานปรับแตํงบํารุงรักษาสามารถทําเองได๎งํายๆ  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ในความเห็นของคณะผู๎จัดทําเล็งเห็นถึงความทนทานและการดูแลบํารุงรักษางํายตาม

วัตถุประสงค์ในการจัดทําโครงการนี้ขึ้น คณะผู๎จัดทําจึงเลือกที่จะใช๎เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
แบบคาบูเรเตอร์ลูกลอย เพื่อเป็นกําลังในการขับเคลื่อนของสกู๏ตเตอร์ ซึ่งการจัดทําโครงการ
ดังกลําวขึ้นเพ่ือที่จะตอบสนองตํอความต๎องการในรูปแบบใหมํและเพ่ืออํานวยความ
สะดวกสบายในการเดินทางในระยะใกล๎ การลงทุน 

นายพงศกร  ศรีมํวง 
นายพงษ์ศธร  ธงวาส 

ชุดสื่อการเรียนการสอนภาพ
และเสียง 
 
 
 

ยานยนต์ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําชุดสื่อการเรียนการสอนภาพและเสียง
สําหรับชํวยอาจารย์ผู๎สอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมาก โดยชุดสื่อการ
เรียนการสอนภาพและเสียงใช๎เพาเวอร์เป็นตัวขับเสียงออกลําโพง ซึ่งชุดสื่อการเรียนการ
สอนภาพและเสียงนี้ได๎ ติดตั้งเพาเวอร์เข๎ากับโครงสร๎างชุดสื่อการเรียนการสอนภาพและ
เสียง 

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดสื่อการเรียนการสอนภาพและเสียง ได๎มีการเขียนแบบ
โครงสร๎างชุดสื่อการเรียนการสอนภาพและเสียง ทําการสร๎างตามแบบ เสร็จทําการยํอ
ขนาดชิ้นสํวนชุดเครื่องเสียงขยายเสียงประกอบการเรียนการสอน ทําการสร๎างตามแบบ 
เสร็จทําการยํอขนาดชิ้นสํวนชุดเครื่องขยายเสียงประกอบการเรียนการสอนให๎ได๎ตามแบบ 
และจัดสร๎างชิ้นสํวนเพ่ือให๎เหมาะสมกับชุดเครื่องขยายเสียง แล๎วนําชิ้นสํวนของระบบ
เครื่องขยายเสียงกับอุปกรณ์ควบคุมมาติดตั้งเข๎ากับโครงสร๎างชุดสื่อการเรียนการสอนภาพ
และเสียงเพ่ือให๎สามารถควบคุมระบบตํางๆของชุดภาพและเสียงได๎อุปกรณ์ชุดเครื่องขยาย
เสียงที่สําคัญ มีสํวนประกอบดังนี้ ทีวี 1 เครื่อง ไมโครโฟน 1 ชุด  

โครงการชุดสื่อการเรียนการสอนภาพและเสียง หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล๎ว จึงทํา
การทดสอบเพื่อตรวจสอบการทํางานและหาข๎อบกพรํองของชุดเครื่องขยายเสียง ซึ่งผลที่ได๎
คือชุดสื่อการเรียนการสอนภาพและเสียง ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายชัดชล  น๎อยสนิท 
นายณัฐวุฒิ คงแขม 
 

ชุดขยายเสียงเพื่อการเรีนย
การสอน 

ยานยนต์ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําชุดขยายเสียงเพ่ือการเรียนการสอนชํวย
อาจารย์ผู๎สอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมาก โดยชุดขยายเสียงเพ่ือการ
เรียนการสอนชํวยใช๎เพาเวอร์เป็นตัวขับเสียงออกลําโพง ซึ่งชุดขยายเสียงเพ่ือการเรียนการ
สอนชํวยได๎ ติดตั้งเพาเวอร์เข๎ากับโครงสร๎างชุดสื่อการเรียนการสอนภาพและเสียง 

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดขยายเสียงเพ่ือการเรียนการสอนชํวยเสียง ได๎มีการเขียน
แบบโครงสร๎างชุดขยายเสียงเพ่ือการเรียนการสอนชํวยทําการสร๎างตามแบบ เสร็จทําการ
ยํอขนาดชิ้นสํวนชุดเครื่องเสียงขยายเสียงประกอบการเรียนการสอน ทําการสร๎างตามแบบ 
เสร็จทําการยํอขนาดชิ้นสํวนชุดเครื่องขยายเสียงประกอบการเรียนการสอนให๎ได๎ตามแบบ 
และจัดสร๎างชิ้นสํวนเพ่ือให๎เหมาะสมกับชุดเครื่องขยายเสียง แล๎วนําชิ้นสํวนของระบบ
เครื่องขยายเสียงกับอุปกรณ์ควบคุมมาติดตั้งเข๎ากับโครงสร๎างชุดขยายเสียงเพ่ือการเรียน
การสอนชํวยเพ่ือให๎สามารถควบคุมระบบตํางๆของชุดภาพและเสียงได๎อุปกรณ์ชุดเครื่อง
ขยายเสียงที่สําคัญ มีสํวนประกอบดังนี้ ลําโพงเสียงกลาง 2 ดอก ลําโพงเสียงแจ็ค 2 ดอก 
ลําโพงเสียงเบส  2 ดอก เครื่องเลํน cd/dvd 1 เครื่อง เพาเวอร์ 1 ตัว 

โครงการชุดขยายเสียงเพ่ือการเรียนการสอนชํวยหลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล๎ว จึง
ทําการทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข๎อบกพรํองของชุดเครื่องขยายเสียง ซึ่งผลที่
ได๎คือชุดขยายเสียงเพื่อการเรียนการสอนชํวย ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

นายณัฐวัตร  บัวลําพอง 
นายสุเมธ     สนทรัพย์ 
 

ชุดเครื่องมือพิเศษถอน
เกลียวแบบอเนกประสงค์ 

ยานยนต์ เครื่องมือ (Hand Tool) หมายถึง อุปกรณ์ในการทํางานโดยอาศัยกําลังจากมือและ
แขนปกติจะเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา พอดีกับมือหรือกําลังของคน เพ่ือจะได๎
สะดวกและเหมาะสมในการใช๎งาน เครื่องมือเหมาะสําหรับใช๎ในงานขึ้นรูป ประกอบ ตัด 
เฉือน และเจาะ โดยชิ้นงาจะต๎องมีขนาดเล็กและต๎องการความละเอียดอํอน ซึ่งไมํเหมาะที่
จะนําเครื่องมือกลมาใช๎แทน  

เนื่องจากการซํอมรถยนต์นั้นการถอดอะไหลํหรือชิ้นสํวนนั้นอาจมีการชํารุดหรือ
เสียหายได๎ยกตัวอยํางเชํน การขันน๏อตอาจจะทําให๎น๏อตเกิดการชํารุดได๎เนื่องจากน๏อตที่ใช๎ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ยึดอะไหลํหรือชิ้นสํวนของรถยนต์ไมํเคยได๎ถอดจึงทําให๎น๏อตเกิดการตายตัวอยํางถาวร หรือ

ชํางผู๎ทําการซํอมแซมนั้นยังขาดประสบการณ์ในการซํอมแซมจึงจําเป็นจะต๎องมีเครื่องมือ
พิเศษถอนเกลียวแบบอเนกประสงค์ไว๎ใช๎ในการทํางานซํอมบํารุงรถยนต์เพราะเครื่องมือ
ชนิดนี้สามารถลดการเสียเวลาที่จะต๎องใช๎กรรมวิธีแบบเดิมคือในการเชื่อมน๏อตที่ขาดจาก
ชิ้นสํวนแล๎วใช๎คีมล็อคจับแล๎วคํอยหมุนออกวิธีนี้จะมีอันตรายตํอผู๎ปฏิบัติงานเองได๎และยัง
จะสํงผลให๎ชิ้นสํวนของรถยนต์เกิดการเสียหายไปมากกวํานี้เนื่องจากการเชื่อมนั้นจะทํา
ปฏิกิริยากับแบตเตอรี่ของรถยนต์ถ๎าผู๎ปฏิบัติงานขาดความรู๎ในเรื่องนี้แล๎วทําการเชื่อมน๏อตที่
เสียหายนั้นจะทําให๎แบตเตอรี่ของรถยนต์เกิดการเสียหายได๎อยํางชัดเจนอาจรวมไปถึง
ชิ้นสํวนอื่นๆของรถยนต์อีกก็ได ๎

จากข๎อมูลดังกลําวจึงมีแนวคิดที่จะจัดสร๎างชุดเครื่องมือพิเศษถอนเกลียวแบบ
อเนกประสงค์เพ่ือแก๎ไขปัญหาในงานซํอมรถยนต์ทั่วไปและสามารถนําชุดเครื่องมือพิเศษ
ถอนเกลียวแบบอเนกประสงค์ชุดนี้พกพาไปใช๎ได๎ทุกที่เพ่ือสะดวกกับการซํอมบํารุงและเป็น
เครื่องมือชํางในสถานประกอบการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

นายนฤพนธ์ บุษพักตร์ 
นายภาณุเดช อยูํคง 
 

ชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟฟูา
รถยนต์ 

ยานยนต์ ในการจัดสร๎างชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟฟูารถยนต์ มีจุดประสงค์หลักคือจัดสร๎างเป็นสื่อ
ของจริงเพ่ือให๎สอดคล๎องกับระบบการเรียนการสอนในรายวิชางานไฟฟูายานยนต์ เพ่ือให๎
นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติการตํอวงจรไฟฟูารถยนต์โดยใช๎สื่อชุดนี้ให๎เกิดความเข๎าใจมากยิ่งขึ้น
และประกอบกับนักศึกษาไมํได๎เห็นการทําของอุปกรณ์อยํางชัดเจนทางผู๎จัดทําจึงสร๎าง
ชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟฟูารถยนต์ขึ้นมาใหมํ เพ่ือที่จะนําชุดฝึกนี้ใช๎ในการประกอบการเรียน
การสอนเพ่ือที่จัดศึกษาการทําของระบบไฟฟูารถยนต์และอุปกรณ์อยํางชัดเจนขึ้นมาใหมํ
เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ในการศึกษา 

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟฟูารถยนต์ได๎มีการออกแบบโครงสร๎าง
ชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟฟูารถยนต์ทําการสร๎างตามแบบ เสร็จทําการยํอขนาดชิ้นสํวนชุดฝึก
ปฏิบัติระบบไฟฟูารถยนต์ให๎ได๎ตามแบบแผน และจัดสร๎างชิ้นสํวนอุปกรณ์เพ่ือให๎เหมาะสม 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   กับชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟฟูารถยนต์ 

จากการทดสอบชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟฟูารถยนต์ 5 ครั้ง ผลจากการทดสอบทั้ง 7 
ระบบครั้งที่ 1 พบวําระบบไฟเลี้ยวไมํติดตรวจสอบพบวําจุดเชื่อมสายไฟหลวม มอเตอร์ฉีด
น้ํากระจกไมํทํางานตรวจสอบพบวําสายไฟขาด จึงได๎แก๎ไขปัญหาที่เกิดและสามารถทํางาน
ได๎ปกติ จากผลการทดสอบ 
ครั้งที่ 2 พบวํา อุปกรณ์ในชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟฟูารถยนต์ทํางานปกติ จากผลการทดสอบ
ครั้งที่ 3 พบวํา ระบบไฟเบรกไมํติดตรวจสอบพบวําหลอดไฟขาด จึงได๎แก๎ไขปัญหาที่เกิด
และสามารถทํางานได๎ปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 พบวํา อุปกรณ์ในชุดฝึกปฏิบัติ
ระบบไฟฟูารถยนต์ทํางานปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 5 พบวํา อุปกรณ์ในชุดฝึกปฏิบัติ
ระบบไฟฟูารถยนต์ทํางานปกต ิ

นายจักรพงศ์  บัวประดิษฐ์ 
นายเอกชัย     บุญเผือก  

ชุดถอดประกอบเครื่องยนต์
ดีเซล 4 จังหวะ 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์เล็ก และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให๎มีประสิทธิภาพในด๎านระบบการทํางานของเครื่องยนต์เล็กวํามี
หลักการทํางานอยํางไรเพื่อจะได๎นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาตํอไป 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลการทดสอบเป็น
แบบเก็บข๎อมูลที่ทางคณะผู๎จัดทําสร๎างขึ้นเองด๎านจากค๎นคว๎า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารตํางๆและนําเครื่องยนต์เล็กไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาตํอไป 

คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก เพ่ือให๎เกิด
ประโยชน์ในแผนกชํางยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก อยําง
เพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็ก และเพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให๎รุํนน๎อง และรุํน
ตํอๆไปได๎ศึกษาเลําเรียนตํอไป  

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายเจษฎากร  ปิ่นมงคล 
นายพงศกร     บุญทัน    

อุปกรณ์เครื่องแกไขํแดงและ
ไขํขาว 

ยานยนต์ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อจัดทําอุปกรณ์เครื่องแยกไขํแดงและไขํขาว คณะ
ผู๎จัดทําได๎รับความรู๎จากสื่อพิมพ์ประกอบจากการสืบค๎นทางอินเตอร์เน็ตทําให๎มีความรู๎
ความเข๎าใจในเรื่องการสร๎างอุปกรณ์เครื่องแยกไขํแดงและไขํขาวมากยิ่งขึ้น และเกิด
ความคิดท่ีจะประดิษฐ์ชิ้นงานนี้ 

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างนําชิ้นสํวนเละอุปกรณ์ระบบตํางๆของอุปกรณ์เครื่องแยกไขํ
แดงและไขํขาว มาติดขึ้นบนแทํนแล๎วเจาะรูเสียบอุปกรณ์ เพ่ือเป็นการฝึกและศึกษาอุปกรณ์
เครื่องแยกไขํแดงและไขํขาว เป็นการเพ่ิมพูนความคิดประสบการณ์ทักษะในการเรียนรู๎
ระบบการทํางานของอุปกรณ์เครื่องแยกไขํแดงและไขํขาวและใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 

โครงการอุปกรณ์เครื่องแยกไขํแดงและไขํขาว หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล๎ว จึงทํา
การทดลองเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข๎อบกพรํองของอุปกรณ์ชุดสาธิตเครื่องแยกไขํ
แดงและไขํขาว ซึ่งผลที่ได๎คือ อุปกรณ์เครื่องแยกไขํแดงและไขํขาว สามารถใช๎งานได๎ปกติไมํ
พบข๎อบกพรํอง 

นายกฤตนันท์   ราศีสัย 
นายชัยวัฒน์    ตันพิชัย   

ชุดฝกปฏิบัติระบบเบร
รถจักรยานนต์ 

ยานยนต์ โครงการเลํมนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําชุดฝึกปฏิบัติระบบเบรครถจักรยานยนต์
สําหรับชํวยอาจารย์ผู๎สอน โดยใช๎ชุดฝึกปฏิบัติระบบเบรครถจักรยานยนต์สอนในรายวิชา
งานจักรยานยนต์ วิธีการดําเนินการจัดสร๎างชุดฝึกปฏิบัติระบบเบรครถจักรยานยนต์ ได๎มี
การรํางแบบโครงสร๎างชุดฝึกปฏิบัตระบบเบรครถจักรยานยนต์ และทําการจัดทําตามแบบ
โดยการยํอขนาดชิ้นสํวนชุดฝึกปฏิบัติประกอบการเรียนการสอนให๎ได๎ตามแบบ และจัดซื้อ
อุปกรณ์เพ่ือให๎เหมาะสมกับชุดฝึกปฏิบัติระบบเบรคจักรยานยนต์ แล๎วนําอุปกรณ์ของชุด
ระบบเบรคมาติดตั้งเข๎ากับโครงสร๎างของรถจักรยานยนต์เพ่ือให๎สามารถควบคุมระบบตํางๆ
ของชุดฝึกปฏิบัติระบบเบรครถจักรยานยนต์ได๎  

โครงการชุดฝึกปฏิบัติระบบเบรคจักรยานยนต์ หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล๎วจึงทํา
การทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข๎อบกพรํองของชุดฝึกปฏิบัติระบบเบรค
รถจักรยานยนต์ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายชัยชนะ  นิจสาธร 
นายอดิศร    ศรีแก๎ว 
  

เครื่องล๎างและทําความ
สะอาดคอยล์เย็นในรถยนต์
แบบสํอง 

ยานยนต์ โครงการเลํมนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อจัดทําเครื่องล๎างและทําความสะอาดคอยล์เย็นใน
รถยนต์แบบสํองกล๎อง สําหรับใช๎บริการทําความสะอาดคอยล์เย็นในระบบปรับอากาศของ
รถยนต์ อีกทั้งยังสามารถใช๎เป็นสื่อรํวมกับการเรียนการสอนในรายวิชางานปรับอากาศ
รถยนต์ได๎อีกด๎วย 

จากการทดสอบเครื่องล๎างและทําความสะอาดคอยล์เย็นในรถยนต์แบบสํองกล๎อง
พบวําการทํางานของอุปกรณ์และระบบตํางๆของโครงการเครื่องล๎างและทําความสะอาด
คอยล์เย็นในรถยนต์แบบสํองกล๎อง จากการทดสอบการทําความสะอาดคอยล์เย็นของ
รถยนต์ทั้ง 3 ยี่ห๎อได๎แกํ รถยี่ห๎ออีซูซุ รถยี่ห๎อฮอนด๎า และรถยี่ห๎อนิสสัน จากการทําความ
สะอาดรถยนต์ทั้ง 3 ยี่ห๎อในครั้งที่ 1 รถยี่ห๎ออีซูซุและยี่ห๎อฮอนด๎าหลังจากที่ได๎ทดสอบทํา
ความสะอาดแล๎วผลปรากฏวํายังทําความสะอาดได๎ไมํหมดเนื่องจากกล๎องงูที่ใช๎สํองมองเห็น
คอยล์เย็นภายในในรถไมํชัดเจน สํวนอีกรถยี่ห๎อนิสสันนั้นทําความสะอาดได๎ทั้งหมด
เนื่องจากมองเห็นคอยล์เย็นภายในรถชัดเจน จากปัญหาดังกลําวคณะผู๎ จัดทําจึงได๎ทําการ
เปลี่ยนขนาดความชัดของกล๎องใหมํเพ่ือให๎มองเห็นคอยล์เย็นที่อยูํในตู๎แอร์ได๎ชัดเจนและ
เป็นผลให๎การล๎างและทําความสะอาดครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้ง 4 จึงมีความสะอาดตาม
วัตถุประสงค์ของผู๎จัดทํา 

นายคมกฤษฎิ์  อํอนฤทธิ์ 
นายณัฐวุฒิ     ทิมกําเนิด 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือพิเศษถอดหัวเพลา
ขับรถยนต์ 

ยานยนต์ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําเครื่องมือพิเศษถอดหัวเพลาขับรถยนต์
เพ่ือสร๎างเครื่องมือพิเศษที่ใช๎ในการถอดหัวเพลาขับรถยนต์ และสร๎างสรรค์คิดค๎นเครื่องมือ
พิเศษสําหรับถอดหัวเพลาขับรถยนต์ เพ่ือใช๎ในการถอดหัวเพลาขับรถยนต์ได๎งําย โดยไมํ
ต๎องใช๎โดยการตีออก  

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างเครื่องมือพิเศษถอดหัวเพลาขับรถยนต์ได๎มีการออกแบบ
โครงสร๎างเครื่องมือพิเศษถอดหัวเพลาขับรถยนต์ทําการสร๎างตามแบบ เสร็จทําการยํอขนาด
ชิ้นสํวนเครื่องมือพิเศษถอดหัวเพลาขับรถยนต์ให๎ได๎ตามแบบแผน และจัดสร๎างชิ้นสํวนขึ้น
เพ่ือให๎เหมาะสมกับเครื่องมือพิเศษถอดหัวเพลาขับรถยนต์  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   จากผลการทดลองดังกลําวสรุปได๎วําเครื่องมือพิเศษถอดหัวเพลาขับรถยนต์มีจุดที่ต๎อง

ปรับปรุงแก๎ไขแตํหลังจากปรับปรุงแก๎ไขแล๎วและทําการทดลองอีกครั้งปรากฏวําเครื่องมือ
พิเศษถอดหัวเพลาขับรถยนต์สามารถใช๎ถอดหัวเพลาขับรถยนต์รุํน Toyota Nissan และ 
Mitsubishi ได๎จริง 

นายณัฐพล   แก๏สสูงเนิน 
นายอธิวัฒน์  เทศกระทึก 
 

ชุดถอดปรกอบระบบครัทช์
จักรยานยนต์ 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับวิชางานจักรยานยนต์ และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เ พ่ือให๎มีประสิทธิภาพในด๎านระบบการทํางานของระบบคลัทช์
จักรยานยนต์วํามีหลักการทํางานอยํางไรเพื่อจะได๎นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาตํอไป 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลการทดสอบเป็น
แบบเก็บข๎อมูลที่ทางคณะผู๎จัดทําสร๎างขึ้นเองด๎านจากค๎นคว๎า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารตํางๆและนําเครื่องยนต์ไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาตํอไป 

คณะผู๎จัดทําจึงได๎คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบระบบคลัทช์จักรยานยนต์ 
เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ในแผนกชํางยนต์ เป็นสื่อการเรียนกา รสอนของรายวิชางาน
จักรยานยนต์ อยํางเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต๎นแบบในการพัฒนา
ชุดฝึกถอดประกอบระบบคลัทช์จักรยานยนต์ และเพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนวิชา
โครงการที่จะให๎รุํนน๎อง และรุํนตํอๆไปได๎ศึกษาเลําเรียนตํอไป 

นายสุธี   ค๎อมทอง 
นายสรศักดิ์  ตึกโพธิ์ 

ชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบ
ระบบรองรับน้ําหนักรถจัก
รานยนต์ 

ยานยนต์ โครงการเลํมนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบระบบรองรับ
น้ําหนักรถจักรยานยนต์สําหรับใช๎ถอดประกอบและเรียนรู๎ และนําไปใช๎ในการเรียนการสอน
ภายในแผนกวิชาชํางยนต์   

วิธีการดํ าเนินการจัดสร๎างชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบระบบรองรับน้ํ าหนัก
รถจักรยานยนต์ ได๎มีการรํางแบบโครงสร๎างชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบระบบรองรับน้ําหนัก
รถจักรยานยนต์ และทําการจัดทําตามแบบที่ได๎รํางเอาไว๎ จากนั้นจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือให๎
เหมาะสมกับชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบระบบรองรับน้ําหนักรถจักรยานยนต์ แล๎วนํา
อุปกรณ์ของชุดฝึกปฏิบัติระบบรองรับน้ําหนักรถจักรยานยนต์ มาติดตั้งเข๎ากับโครงสร๎าง 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบระบบรองรับน้ําหนักรถจักรยานยนต์ เพ่ือให๎สามารถใช๎ถอด

ประกอบและเรียนรู๎ระบบตํางๆของชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบระบบรองรับน้ําหนัก
รถจักรยานยนต์ได๎ 

โครงการชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบระบบรองรับน้ําหนักรถจักรยานยนต์ หลังจาก
ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล๎วจึงทําการทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข๎อบกพรํองของ
ชุดฝึกปฏิบัติถอดประกอบระบบรองรับน้ําหนักรถจักรยานยนต์ ซึ่งผลที่ได๎คือชุดฝึกปฏิบัติ
ถอดประกอบระบบรองรับน้ําหนักรถจักรยานยนต์ สามารถใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนและ
ใช๎สอนในวิชางานจักรยานยนต์ภายในแผนกวิชาชํางยนต์ได๎จริง 

นายณัฐพล  บัวศรี 
นายวรพล   พุกเวชกิจ 

ชุดฝึกถอดประกอบระบบจุด
ระเบิดรถจักรยานยนต์ 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับวิชางานจักรยานยนต์ และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให๎มีประสิทธิภาพในด๎านระบบการทํางานของระบบจุดระเบิด
รถจักรยานยนต์วํามีหลักการทํางานอยํางไรเพื่อจะได๎นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาตํอไป 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลการทดสอบเป็น
แบบเก็บข๎อมูลที่ทางคณะผู๎จัดทําสร๎างขึ้นเองด๎านจากค๎นคว๎า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารตํางๆและนําเครื่องยนต์ไปฝึกถอดประกอบทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
ตํอไป 

คณะผู๎ จั ดทํ าจึ ง ได๎คิ ดจั ดทํ า โครงการชุดฝึ กถอดประกอบระบบจุดระเบิด
รถจักรยานยนต์ เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ในแผนกชํางยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของ
รายวิชางานจักรยานยนต์ อยํางเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต๎นแบบใน
การพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบระบบจุดระเบิดรถจักรยานยนต์ และเพ่ือ 

นายอภิสิทธิ์  บัวสด 
 
 
 

ชุดเครื่องมืออเนกปรสงค์
แบบพกพา 

ยานยนต์ โครงการเลํมนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อมีเครื่องมือไว๎ใช๎สําหรับความสะดวกสบายพกพา
งํายกะทัดรัดสามารถใช๎ยามฉุกเฉินได๎ตลอดเวลาและสามารถใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนได๎
อีกด๎วย 

วิธีการดําเนินชุดเครื่องมือเอนกประสงค์แบบพกพา ชุดเครื่องมือนี้มีความทันสมัยมาก 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ขึ้นตํอการใช๎งานเป็นชุดเครื่องมือที่มีความกระทัดรัดตํอการพกพาและยังมีวิธีการเก็บรักษา

ได๎งํายมากขึ้นไมํเป็นปัญหาในการหายอีกตํอไปแล๎วชุดเครื่องมือเอนกประสงค์นี้ผลิตจาก
วัสดุที่มีความทนทานและแข็งแรง ยังมีน้ําหนักเบาใช๎งานงํายเครื่องมือภายในชุดนั้นยัง
ตอบสนองความต๎องการผู๎ใช๎ได๎เป็นอยํางดี ทุกเครื่องมือถูกคัดสรรมาอยํางดีตามระดับ
มาตรฐานมืออาชีพมีอุปกรณ์ให๎เลือกใช๎ได๎อยํางมากมายหลากหลายชนิดไมํวําจะอยูํที่ไหนก็
สามารถพกชุดเครื่องเอนกประสงค์นี้ไปได๎ทุกที่ไมํต๎องเป็นปัญหาให๎ยุํงยากตํอการพกพาอีก
ตํอไป ชุดเครื่องมือเอนกประสงค์นี้มีอุปกรณ์ให๎เลือกใช๎หลายรูปแบบ ชุดเครื่องมือนี้สามารถ
ถอดได๎หมดเนื่องจากเป็นแบบพกพา ชุดเครื่องมือนี้มีทักษะและคําศัพท์ในการใช๎งาน
โดยเฉพาะหากไมํมีทักษะก็จะทําให๎มีปัญหาในการทํางานได๎เครื่องมือชุดนี้ได๎ทําขึ้นมา
เพ่ือให๎เกิดความทันสมัยตํอการใช๎งานมากข้ึน 

ผลการทดสอบชุดเครื่องมือเอนกประสงค์แบบพกพาทําให๎ทราบวําโครงการชุด
เครื่องมือเอนกประสงค์แบบพกพานี้ไมํมีข๎อบกพรํองสามารถใช๎งานได๎ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว๎ ซึ่งตั้งแตํข้ันตอนของการทอสอบชุดเครื่องมือเอนกประสงค์แบบพกพา และสาเหตุ
ตํางๆของการทดสอบในแตํละครั้งนี้สํงผลตํอความชัดเจนสมบูรณ์ของชุดเครื่องมือ
เอนกประสงค์แบบพกพาเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขให๎ดียิ่งขึ้นตํอไปเป็นสํวนหนึ่ง
ของการเรียนวิชาโครงการที่จะให๎รุํนน๎อง และรุํนตํอๆไปได๎ศึกษาเลําเรียนตํอไป 

นายจตุพร  เวฬุวนารักษ์ 
นายอนุทัส  บุญชัยศรี 

เครื่องมือพิเศษสําหรับถอด
สายพานหน๎าเครื่อง 

ยานยนต์ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็คสําหรับ
ชํวยในการซํอมบํารุงการถอดลูกหมากแร็ค สามารถใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชา
เครื่องลํางรถยนต์ได๎อีกด๎วย 

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค ได๎มีการเขียนแบบ
โครงสร๎างเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค ทําการสร๎างตามแบบ เสร็จทําการยํอขนาน
ชิ้นสํวนเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค ให๎ได๎ตามแบบ และจัดสร๎างชิ้นสํวนชิ้นเพ่ือเพ่ือให๎
เหมาะสมกับเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   จากการทดสอบเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค 2 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 

พบวํา หัวเสียบเข๎าจับลูกหมากแร็คไมํได๎ และด๎ามขันไมํสามารถขันได๎ จากผลการทดสอบ
ครั้งที่ 2 พบวําด๎ามขันไมํสามารถขันได๎ สํวนหัวเสียบสามารถเข๎าจับชิ้นงานได๎ จากผลการ
ทดสอบครั้งที่ 3 พบวําการทํางานของเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค สามารถใช๎งานได๎
ปกติ ตามวัตถุประสงค ์

ผลการทดสอบเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค ทําให๎ทราบวําโครงการเครื่องมือ
พิเศษถอดลูกหมากแร็ค นี้ไมํมีข๎อบกพรํองสามารถใช๎งานได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎              
ซ่ึงต้ังแตํข้ันตอนของการทดสอบเคร่ืองมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค และปัญหาในท่ีเกิดข้ึนใน
การทดสอบในแตํละครั้งสํงผลตํอความชัดเจนและการมีประสิทธิภาพของเครื่องมือพิเศษ
ถอดลูกหมากแร็ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายพิสิฐ      เหมือนง้ิว 

นายศราวุธ วงศ์ศรีแก๎ว 

นายสุรธัช ศรีพรชัยเจริญ 

 

เครื่องล๎างช๎อน ไฟฟูากําลัง โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อประดิษฐ์เครื่องล๎างช๎อน ซึ่งชํวยลดระยะเวลาและให๎ทัน
ตํอการใช๎งาน, ลดแรงงานลดต๎นทุนในการทํางาน, อํานวยความสะดวกให๎กลับผู๎ใช๎งาน และสามารถใช๎
งานได๎จริง 

วิธีการดําเนินการจัดสร๎างเครื่องล๎างช๎อนได๎มีการเขียนแบบโครงสร๎างเครื่องล๎างช๎อน และทํา
การสร๎างตามแบบโครงการที่คณะผู๎จัดทําได๎วางไว๎ โดยการนําช้ินสํวนตํางๆ ของเครื่องล๎างช๎อนมา
ประกอบเข๎าด๎วยกันเป็นเครื่องล๎างช๎อนที่เสร็จสมบูรณ์ 

จากการทดสอบเครื่องล๎างช๎อนทั้ง 4 ครั้ง ได๎ผลการทดลองดังนี้ การทดสอบครั้งที่ 1 พบวํา 
เครื่องล๎างช๎อนสามารถสามารถทําความสะอาดช๎อนได๎สะอาดไมํเหลือคราบอาหารติดอยูํที่ช๎อน จากผล
การทดสอบครั้งท่ี 2 พบวํา เครื่องล๎างช๎อนสามารถทําความสะอาดช๎อนไดส๎ะอาดไมํเหลือคราบอาหารติด
อยูํที่ช๎อน จากผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบวํา เครื่องล๎างช๎อนสามารถทําความสะอาดช๎อนได๎สะอาดไมํ
เหลือคราบอาหารติดอยูํที่ช๎อน จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 พบวํา เครื่องล๎างช๎อนสามารถทําความ
สะอาดช๎อนได๎ไมํสะอาด เหลือคราบอาหารติดอยูํที่ช๎อน อาจจะเกิดจากมีจํานวนช๎อนมากเกิดกวําเครื่อง
ล๎างช๎อนจะทําความสะอาดได๎ 

สุดดารัตน์  น๎อยหิรัญ 

วัชรินทร์  พงษ์ศรีทอง 

วันชัย  ทองคํา 

ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสํวน 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุดฝึกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สํวนใช๎ในการเรียนการสอนวิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวนเปรียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกํอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลัง
เรียนและศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอชุดฝึกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวโครงการหลังจากนั้นจึงเริ่ม
หาวัสดุอุปกรณ์ตํางมาเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการทําโครงการของเหล็กขึ้นมากํอนแล๎วจึงคํอยทํา
ในสํวนตํางๆ จากนั้นจึงทําการติดไม๎เข๎ากับโครงเหล็กและทําการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
กฤษณะ  แคล๎วบาน 
คฑาวุธ  สังข์ทอง 
เจษฎา  อินต๏ะวงศ์ 

ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสํวน 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุดฝึกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สํวนใช๎ในการเรียนการสอนวิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวนเปรียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกํอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลัง
เรียนและศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอชุดฝึกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวโครงการหลังจากนั้นจึงเริ่ม
หาวัสดุอุปกรณ์ตํางมาเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการทําโครงการของเหล็กขึ้นมากํอนแล๎วจึงคํอยทํา
ในสํวนตํางๆ จากนั้นจึงทําการติดไม๎เข๎ากับโครงเหล็กและทําการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 

 

กตัญญู  มานะกิจไพศาล 
อาคม  เชาว์ไวย์ 

ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสํวน 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุดฝึกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สํวนใช๎ในการเรียนการสอนวิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวนเปรียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกํอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลัง
เรียนและศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอชุดฝึกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวโครงการหลังจากนั้นจึงเริ่ม
หาวัสดุอุปกรณ์ตํางมาเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการทําโครงการของเหล็กขึ้นมากํอนแล๎วจึงคํอยทํา
ในสํวนตํางๆ จากนั้นจึงทําการติดไม๎เข๎ากับโครงเหล็กและทําการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 

 

ณัฐพล  เฮงสิ 
ธงชัย  นาคอุดม 
จิราภรณ์ บุตรศร 

ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแยก
สํวน 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุดฝึกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สํวนใช๎ในการเรียนการสอนวิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวนเปรียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกํอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลัง
เรียนและศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอชุดฝึกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวโครงการหลังจากนั้นจึงเริ่ม
หาวัสดุอปุกรณ์ตํางมาเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการทําโครงการของเหล็กขึ้นมากํอนแล๎วจึงคํอยทํา
ในสํวนตํางๆ จากนั้นจึงทําการติดไม๎เข๎ากับโครงเหล็กและทําการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
สันติสุข  คุ๎มแก๎ว 
ณัฐพล   เปาทอง 

เครื่องดูดใบไม๎ ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการเก็บใบไม๎ เพ่ือลดระยะเวลา
ในการเก็บ เพ่ือสะสมใบไม๎ทําปุ๋ยมาทําปุ๋ยหมักใช๎ในการเกษตร 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวโครงการหลังจากนั้นจึงเริ่ม
หาวัสดุอุปกรณ์ตํางมาเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการดัดแปลงโครงขิงรถเข็นและล๎อจากนั้นก็พํนสี
และจัดวํางโบลวเวอร์ อินเวอร์เตอร์และแบตเตอร์พร๎อมทั้งเดินสายไฟและติดตั้งเบลคเกอร์ 

กนกพันธ์  แอํงสุข 
รักเกียรติ  มูนิคม 
ภูผา  รื่นสุข 

ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแยก
สํวน 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุดฝึกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สํวนใช๎ในการเรียนการสอนวิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวนเปรียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกํอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลัง
เรียนและศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอชุดฝึกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวโครงการหลังจากนั้นจึงเริ่ม
หาวัสดุอุปกรณ์ตํางมาเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการทําโครงการของเหล็กขึ้นมากํอนแล๎วจึงคํอยทํา
ในสํวนตํางๆ จากนั้นจึงทําการติดไม๎เข๎ากับโครงเหล็กและทําการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

กรวิชญ์  พลขันธ์ 
สุบรรณ  ธัญญผล 
สุริยา  โพธิเศษ 

เครื่องอินเวอร์เตอร์  โครงการ เรื่อง เครื่องอินเวอร์เตอร์ ปัจจุบันการไฟฟูาจําเป็นสําหรับทุกบ๎านทุก
หลังคาเรือนและจะมีเหตุการณ์ตํางๆทําให๎ ไฟดับใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาไมํได๎ในปัจจุบันมีเครื่อง
สํารองไฟที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ หลายรูปแบบราคาคํอนข๎างสูงดังนั้นผู๎จัดทําจึงได๎คิดวิธีทํา
อุปกรณ์แปลงพลังงานไฟฟูาเพ่ือให๎ประหยัดคําใช๎จํายราคาไมํแพงมาก 

พิพัฒพล  ลูกอินทร์ 
ภาณุพงค์  จันตรี 
อติพร  คงมี 

ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสํวน 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุดฝึกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สํวนใช๎ในการเรียนการสอนวิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวนเปรียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกํอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลัง
เรียนและศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอชุดฝึกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวโครงการหลังจากนั้นจึงเริ่ม
หาวัสดุอุปกรณ์ตํางมาเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการทําโครงการของเหล็กขึ้นมากํอนแล๎วจึงคํอยทํา
ในสํวนตํางๆ จากนั้นจึงทําการติดไม๎เข๎ากับโครงเหล็กและทําการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 
 

 

บทคัดย่อ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
ณัฐพล  ลักษณะวิเชียร 
อนาวิน ยาคีสังข์ 
มงคลชัย  จันทรา 

ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสํวน 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุดฝึกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สํวนใช๎ในการเรียนการสอนวิชาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวนเปรียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกํอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลัง
เรียนและศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอชุดฝึกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน 

ในการดําเนินงานนั้นผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตัวโครงการหลังจากนั้นจึงเริ่ม
หาวัสดุอุปกรณ์ตํางมาเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการทําโครงการของเหล็กขึ้นมากํอนแล๎วจึงคํอยทํา
ในสํวนตํางๆ จากนั้นจึงทําการติดไม๎เข๎ากับโครงเหล็กและทําการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 

 

 


