
บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวกฤษณา  กาแจ 
นางสาวกัลยาณี ชูวงศ์ 
นางสาวทิพนาถ  บุญเพ็ง 

ปัจจั ยที่ มี อิทธิพลตอการ
เลือกซื้อสินคารานสหการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   

ธุรกิจคาปลีก การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาในรานสหการวิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี กรณีศึกษา ภายในวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงขอมูลทั่วไป 
และเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคารานสหการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
โดยท าการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดวยการสุมตัวอยางจากนักเรียนนักศึกษา จ านวน 
100 คน ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะห์ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือค านวณหาคาความถี่  
รอยละ  คาเฉลี่ย ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเป็นเพศหญิง โดย
สวนใหญจะเป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งเหตุที่เลือกเขาใชบริการในสหการวิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี เพราะเปิดขายตลอดเวลาและมีราคาสมเหตุสมผลและสินคาสวนใหญที่ลูกคาเลือก
ซื้อสินคาในรานสหการจะเป็นพวกอาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่มยี่หอตางๆ และขนมขบเคี้ยว 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาในรานสหการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในระดับมาก 
คือ ดานการมีปูายราคาก ากับ การตกแตงภายในรานและในสวนสุดทายที่ลูกคาเสนอความ
คิดเห็น ใหราน คือดานความสะอาดของราน การจัดวางสินคาในรานใหเป็นหมวดหมูและ
รวมถึงการเพ่ิมโต฿ะนั่งในรานใหเพิ่มขึ้นรวมถึงการบริการของเจาของราน 

นางสาวณัฐวดี     ศรีประจวบ 
นางสาวพลอยไพลิน  ใบพรม 
นางสาวระวิวรรณ    ใบบัว 
 

ก า ร บ ริ ก า ร ที่ เ ป็ น มิ ต ร              
ราน7-11 ล าลูกกา คลอง12 

ธุรกิจคาปลีก การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการ
ใชบริการราน 7-11 สาขาล าลูกกาคลอง 12 เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไขปัญหาในเรื่อง       
ของการบริการที่ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีการแขงขันเพ่ือตอบสนองความตองการของลกคา
ไดอยางรวดเร็วและตรงกับความตองการของลูกคาใหมากที่สุดนั้นท าใหผู ประกอบการ
ทั้งหลายตางรีบหาแนวทางหรือกยุทธ์ตางๆเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและ
เพ่ือใหสามารถตอบสนองกับความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและลดการเกิดCR   

            



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   และไดรับค าชมเชย 

      ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาโดยวิธีการในการส ารวจและท าการวิจัย
ผูใชบริการราน7-ELEVENโดยท าเป็นแบบทดสอบถามการน าขอบกพรองทางรานมาใหลูกคา
ใหคะแนนเกณฑ์ความพึงพอใจโดยการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง15ชุดและน า
แบบสอบถามไปท าการแกไขและท าการวิจัยจ านวน50ชุด 
      ผลการด าเนินงานพบวาลูกคาสวนใหญไมพึงพอใจในเรื่องของกิริยามารยาทเป็นอันดับ
หนึ่งและไดน าผลการแกไขมาใหผูจัดการรานประชุมและแกไขปัญหาโดยการน าเรื่องกิริยา
ทาทางที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติจากการแกไขขางตนแลวสงผลใหเดือนตุลาคมและ
เดือนพฤศจิกายนไมมCีRแตไดรับค าชมเชย 

 
นางสาวสุชาดา  เหลี่ยมสมบัติ 
นางสาวสุธิตา  วินิจกิจ 
นางสาวมณัชญา  ทองเทียว 

กระเปาหรรษา ธุรกิจคาปลีก การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์กระเปาจากกระสอบแปูงที่ไมใช
แลว เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก อุปกรณ์ที่ใชส าหรับการประดิษฐ์กระเปา การเก็บ
รวบรวมขอมูลท าการทดลองและเก็บขอมูลที่ไดจากการทดลองกระเปาจากกระสอบแปูง 

ผลการด าเนินงานพบวา 
1.กระสอบแปูงที่เหลือใชจากการท าแปูงพิซซาสามารถน ามาใชใหเกิดประโยชน์ 

โดยการท าเป็นสิ่งประดิษฐ์กระเปาสามารถน าไปใชแทนถุงพลาสติกไดและสามารถจ าหนาย
และสรางรายได 

2.คุณภาพกระเปาลดโลกรอน โดยการทดลองใสของจ านวนไมมากที่มีน้ าหนักเบา
ไดพบวา ในการทดลองน าของใสกระเปาจ านวนไมมากสามารถใสไดท่ีมีน้ าหนักเบา กระเปา
สามารถใชแทนถึงพลาสติกไดและคงรูปไดเชนเดิมตามคุณสมบัติของกระสอบแปูง  

 
 
 

 



ชื่อผู้จัดท า ชือ่โครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวแกมมณี  เจียมเรือน 
นางสาวขวัญชนก  บันเทิง 
นางสาวณิษา  สมศักดิ์ 

ผามานเก็บความเย็น ราน 
เซเวนอีเลฟเวน สาขารังสิต 
คลอง 7 

ธุรกิจคาปลีก การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดท าผามานเก็บความเย็น 2. เพ่ือศึกษา
วาการท่ีจัดท าผามานควบคุมความเย็นสามารถที่จะชวยท าใหอุณหภูมิออกจากตูนอยลง 3. 
เพ่ือศึกษาขอมูลวาปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแกไขได  

ผลการวิจัยพบว่า 
ขอมูลทั่วไปของพนักงานราน เซเวน อีเลฟเวน สาขา รังสิตคลอง 7 เพศ หญิง

จ านวน 11 คน คิดเป็นรอยละ 84.2 สถานภาพโสด จ านวน 8 คน คิดเป็นรอยละ 61.54 มี
อายุต่ ากวาหรือเทียบเทากับ 20 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 46.15 พนักงานรานและ
นักศึกษาทวิภาคี มีจ านวน 4 เทากัน คิดเป็นรอยละ 30.77 มีรายได ต่ ากวา 9,000 บาท
จ านวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 30.77 และ 9,001-12,000 บาทจ านวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 
30.77 และ 15,001 ขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 30.77  

ผามานสะดวกในการติดตั้งหรือไม มากที่สุด จ านวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 53.85 
สามารถรักษาอุณหภูมิไดจริงหรือไม มากจ านวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 38.46 และมาก
ที่สุดจ านวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 38.46 ชวยลดปัญหาการตัดจายสินคาไดมากนอย
เพียงใด มาก จ านวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 69.23 สะดวกตอการจัดเก็บหรือไม มาก 
จ านวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 69.23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวพัชชา  สรอยสอ้ิง 
นางสาวศิริพร  ศรีเพชร์ 

 

การจัดกิจกรรม 5 ส. ภายใน
หอง Stock room รานแมค
โดนั ลด์  ส าขา เ อ็มพาร์ ค 
รังสิตคลอง3 
   

ธุรกิจคาปลีก การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1.) เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานกิจกรรม 

5ส. ของพนักงานรานแมคโดนัลด์ สาขาเอ็มพาร์ค รังสิตคลอง3 (2.) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ

ในการปฏิบัติงานกิจกรรม 5ส. และพัฒนางานคุณภาพตอไป กลุมตัวอยางเป็นพนักงานราน 

แมคโดนัลด์ สาขาเอ็มพาร์ค คลอง 3 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็น

แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติในการหาคารอยละ 

ผลการด าเนินงานพบวา ผลจากการส ารวจแบบสอบถามพบวา พนักงานรานแมค

โดนัลด์ สาขาเอ็มพาร์ค รังสิต คลอง3 มีความคิดเห็นสวนใหญเกี่ยวกับเรื่อง การจัดกิจกรรม 

5 ส. ภายในหอง Stock room แสดงความคิดเห็นสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุระหวาง             

21-25 ปี การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระยะเวลาในการท างาน 1 -2 ปี 

และเป็นพนักงานประจ าภายในราน 

(1) ดานสะสาง พนักงานสวนใหญจะสามารถจัดเก็บสิ่งของที่อยูกระจัดกระจายใหเป็น

ระเบียบเรียบรอยไดและสิ่งของโดยรวมอยูในสภาพพรอมใช งาน อยูในระดับมากที่สุด 

(2)ดานสะดวก พนักงานสวนใหญสามารถที่จะลดเวลาในการคนหาสิ่งของได อยูในระดับ

มาก และพนักงานสวนใหญสามารถปฏิบัติงานอยางเป็นระบบและล าดับความส าคัญของสิ่ง

ตางๆได อยูในระดับมาก (3)ดานสะอาด พนักงานสวนใหญคิดวาเมื่อท าความสะอาดแลว

สถานที่การท างานมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อยูในระดับดีมาก และพนักงานสามารถ

ท าความสะอาดอุปกรณ์ตางๆหลังเลิกใชงานได อยูในระดับมาก (4)ดานสุขลักษณะ  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   พนักงานสวนใหญคิดวาสถานที่ที่ท างานมีแสงสวางเพียงพอตอการใชงาน อยูในระดับมาก 

และพนักงานสวนใหญคิดวาเพ่ือนรวมงานของทานมีสุขภาพกาย สุขภาพใจในการท างาน 
อยูในระดับมาก (5)ดานสรางนิสัย พนักงานสวนใหญสามารถปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. จนเป็น
สวนหนึ่งในชีวิตประจ าวันได อยูในระดับมาก และพนักงานสามารถด าเนินกิจกรรม 5 ส.
ของที่ท างานไดอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก 

นางสาวอรุณรัตน์ พระภิรมย์ ปู า ยบ อกวิ ธี ก า ร ใ ช ง า น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  adapter             
ของโฮมโปร  กรณีศึกษา 
สาขารังสิต                  
   

 

ธุรกิจคาปลีก การท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือสรางความรูความเขาใจแกผูบริโภคที่
มีตอผลิตภัณฑ์ adapter ของโฮมโปร กรณีศึกษา สาขารังสิต (2) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนางานคุณภาพตอไป กลุมตัวอยางเป็นลูกคาที่มาใช
บริการ โฮมโปร สาขารังสิต จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติในการหาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการด าเนินงานพบวา ลูกคาที่มาใชบริการโฮมโปร สาขารังสิต สวนใหญเป็นเพศ
หญิง จ านวน 54 คน คิดเป็นรอยละ 54.00 มีอายุระหวาง 30-39 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็น
รอยละ 43.00  มีการศึกษาต่ ากวาอนุปริญญา จ านวน 34 คน คิดเป็นรอยละ 34.00 
ประกอบอาชีพนักศึกษา จ านวน 36 คน คิดเป็นรอยละ 36.00 สถานภาพสมรส จ านวน 51 
คน คิดเป็นรอยละ 51.00 มีรายไดต่ ากวา 3,000 จ านวน 39 คน คิดเป็นรอยละ 39.00  

ความพ่ึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอปูายบอกวิธีการใชผลิตภัณฑ์ adapter ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X =4.27  ) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขออยูในระดับมากทุกขอ 
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  ความละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ adapter ( X =4.44) 
รองลงมา คือ ความสะดวกในการเลือกตัวสินคา( X =4.32) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุด คือ มี
ความรูความเขาใจในตัวผลิตภัณฑ์ adapter ( X =4.14) 
 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวแกวมณี พรมแกว 

นางสาวเนตรชนก นันตา 

 

การลดการสูญเสียของ

กระเบื้องโดยวิธีการจัดเก็บ

และจัดสงของโฮมโปร           

สาขารังสิต 

 

   

ธุรกิจคาปลีก การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นในการจัดเก็บและ
จัดสงของกระเบื้อง กลุมตัวอยางเป็นพนักงาน โฮมโปร สาขารังสิต จ านวน 7 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์  

ผลการด าเนินงานพบวา พนักงาน โฮมโปร สาขารังสิต สวนใหญเป็นเพศชาย อายุ
ระหวาง 30-35 ปี ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี และเป็นพนักงานประจ าภายในโฮมโปร 
สาขารังสิต  

จากการสัมภาษณ์ พบวา   
1) สาเหตุที่ท าใหกระเบื้องสูญเสียมาจากการขนสงหรือเคลื่อนยายสินคาหลาย ๆ 

รอบ ในการขนสงสินคาและเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน  
2) การควบคุมงานในการจัดสงกระเบื้องมีวิธีการคือ ตรวจเช็คสินคาใหตรงกับ

รายการสินคาที่ลูกคาสั่งซื้อไว ตรวจสอบคิวจัดสงและออเดอร์การสงใหครบถวนตามวันใน
ระบบ 

3) การเคลื่อนยายสินคาจากที่เก็บสินคามาถึงหนาขายมีวิธีการใชรถไฟฟูารวมถึง
ท าการแพ็กสินคาและใสพาเลทตามความมากนอยของกระเบื้อง 

4) พนักงานใชวิธีการจัดเก็บและการจัดสงสวนใหญใชการตรวจสอบสินคาวาตรง
กับสินคาที่เปิดบิลไวและจัดเตรียมสินคาที่แผนจัดสงและแจงทางแผนกจัดสงตรวจสอบและ
ใหทางแผนกจัดสงเซ็นชื่อก ากับสินคา 
  5) วิธีการจัดเก็บและจัดสงของกระเบื้องสาเหตุที่มีปัญหามากที่สุดคือ สินคาไม
เพียงพอตอการสั่งซื้อ เปิดรอบบิลผิดพลาดของทางระบบ เนื่องจาก การจัดสง 
  6) การสูญเสียของกระเบื้องที่เกิดขึ้นจากพนักงานเกิดจาก ความประมาทในการ
ท างาน พนักงานขาดความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวจันจิรา  เชียงตน 

นางสาวสุวดี นางสาวสุวดี     บวัตูม 
 

ไมกวาดหยากไยจากขวด
พลาสติก  
   

ธุรกิจคาปลีก การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาการออกแบบไมกวาดหยากไย
จากขวดพลาสติก 2) เพ่ือน าผลที่ไดไปพัฒนาหรือสามารถน าไปใชประโยชน์ตาง ๆ และ
สามารถผลิตขึ้นมาใชใหมไดเป็นการสรางรายไดและลดขยะในชุมชน กลุมตัวอยางเป็นราน
เซเวนอีเลฟเวน สาขาเคหะธัญบุรี คลอง 6 จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติในการหาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการด าเนินงานพบวา ผูตอบแบบสอบถามของพนักงานรานเซเวนอีเลฟเวน 
สาขาเคหะธัญบุรี คลอง 6 เป็นหญิงจ านวน 13 คน คิดเป็นรอยละ 87  สถานภาพโสด 
จ านวน 12 คน  อายุ 20-24 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นรอยละ 53 วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือ ปวส  จ านวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 40 คน  ต าแหนงพนักงาน 7 คน คิด
เป็นรอยละ 47  ประสบการณ์ของพนักงาน 3-4 ปี  จ านวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 40  
         ผลการวิเคราะห์ขอมูลแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับไมกวาดหยากไหยจากขวด
พลาสติก รานเซเวนอีเลฟเวน สาขาเคหะธัญบุรี คลอง 6 พบวาระดับความคิดเห็นของ
แบบสอบถามอยูในระดับดีมาก( X  = 4.63, ..DS  = 58 )เมื่อพิจารณาเป็นขอ พบวาดาน
ประสิทธิภาพการใชงาน( X  = 4.87, ..DS  = 35) สวนแบบสอบถามอ่ืนๆอยูในระดับดี 
เรียงล าดับดังนี้ ไดแกความคิดริเริ่มสรางสรรค์ของชิ้นงาน ( X  = 4.73, ..DS  = 46 )
ประโยชน์ใชสอย ( X  = 4.53, ..DS  = 74 ) สามารถประยุกต์ใชกับงานอ่ืนได ( X  = 
4.53, ..DS  = 74 ) สามารถหยิบจับชิ้นงานไดสะดวกมากข้ึน( X  = 4.47, ..DS  = 74 )  
 
 
 
 
 

 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวปาริชาติ       บวัพุฒ 
นางสาวภิมลทิพย์     ธรรมนิทา 
นางสาวสุวรรดี        โพธิพันธ์ 

สื่อการเรียนการสอนเรื่อง
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
   

 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ใชสื่อการเรียนการสอนเป็นสวนหนึ่งของการ
สงเสริมการเรียนรู สรางความรู ความเขาใจใหกับผูเรียน เป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาและผูที่สนใจและเพ่ือพัฒนาความรู และสามารถน าความรูมาใชใหเกิดประโยชน์และ
สามรถน าไปใชไดจริง ซึ่งจากการด าเนินโครงการในการด าเนินงานนั้น ผูจัดท าได
ท าการศึกษาขอมูลตางๆ โดยก าหนดหัวขอ คนควาหาขอมูล ออกแบบสื่อการเรียนการสอน 
ทดสอบการใชงาน ตรวจสอบขอผิดพลาดแกไขงาน ประเมินประสิทธิภาพ และจบการ
ท างาน 

ผลการด าเนินงานพบวา สื่อการเรียนการสอนเรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ไดเป็นสื่อการเรียนการสอนทางเลือกหนึ่งใหกับครูผูสอนหรือบุคคลทั่วไปที่
สนใจ และก าลังศึกษา จากตารางผลการด าเนินงาน พบวากลุมตัวอยางเป็นเพศชาย เพศ
หญิง แสดงใหเห็นความพึงพอใจของผูตอบสอบถามโดยรวมอยูในระดับดี 

นางสาวสุวนันท์    บุญมาเลิศ 
นางสาวณิชาภา     พันธ์แตง 
นายสุรศักดิ์     เดือนเดน 
 

พัดสานเพนท์ 
   

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์การจัดท าโครงการพัดสานเพนท์ นั้นสามารถใชงานได
จริงมีความพึงพอใจตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไวและยังท าใหนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ใช
ในการเรียนการสอนจึงมีแนวคิดทดลองเพนท์พัดสาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดวาจะไดรับจากการท าสิ่งประดิษฐ์คนรุนใหมเพ่ือเสริมสรางใหนักเรียน 
นักศึกษา เป็นนักคิดนักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรูความสามารถทางดานหัตถศิลปและ
ทักษะวิชาชีพในการปฏิบัต ิ

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาหาขอมูลจากอินเตอร์เน็ตเมื่อไดขอมูล
มาท าการออกแบบและท าความเขาใจกับวิธีการท าหลังจากนั้นจัดหาอุปกรณ์การท าและลง 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   มือปฏิบัติงาน เมื่อส าเร็จก็ท าการทดลองใชงานชิ้นงานประดิษฐ์ 

ผลการด าเนินงานพบวา จากการด าเนินกรจัดการจัดท าโครงการเรื่องนี้ขึ้น โดย
การน าวัสดุที่มีอยูมาประยุกต์ใหเกิดผลงานใหมขึ้นมานั้นก็คือ พัดสานเพนท์ที่ไดน าเสนอไป
แลว บทที่3 ในบทนี้จึงไดน าเสนอผลการสรางที่ไดท าเสร็จสมบูรณ์แลว   

นางสาวปวีณา มาลัยทอง 
นางสาวสุชาดา มลรักษา 
นางสาววันจักรี เสาวรส 

ที่วางแท็บเล็ตอเนกประสงค์ 
ชื่อนักศึกษา   
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวางแท็บเล็ตสวนมากจะวางแท็บเล็ตไวกับ
พ้ืนหรือถือไวนักเรียนนักศึกษาสามารถจะนอนหรือนั่งเลนก็ไดถานั้งเลนก็จะตองกมซะสวน
ใหญเราจึงมองเห็นความส าคัญของที่วางแท็บเล็ต 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาผลการด าเนินโครงการปรากฏวา การ
ประเมินคุณภาพของที่วางเท็บเล็ต พบวาการประเมินโดยอาจาร์ยและนักศึกษาแผนก
คอมพิวตอร์ธุรกิจมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค์ ที่วางเท็บเล็ตเหมาะสมกับนักศึกษา
และอาจาร์ยเป็นอยางมากเพ่ือใหสามารถมองเห็นไดถนัดวาที่วางบนโต฿ะเรียนหรือโต฿ะ
ท างานของนักศึกษาและครูอาจาร์ย 

นางสาวธัญญลักษณ์ สีหอม 
นางสาวธิดารัตน์  บังเกิด 
นางสาวพนิดา แกวผอง 
 

โคมไฟจากแผนซีดี 
  

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค์ดานงานประดิษฐ์ 

 2 เพ่ือสรางผลงานใหเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3 เพ่ือใหสิ่งประดิษฐ์ใชงานไดจริง 
 4 เพ่ือใหการด าเนินโครงการบรรลุตามที่ก าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษา 
ไดท าการศึกษาเกี่ยวของกับโคมไฟ สวนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่น ามาประยุกต์ใช

ไดจริง เชน ขนาดและรูปแบบของแผนที่จะน ามาท าเป็นโครงสรางของโคมไฟ ใชเลื่อยฉลุตัดไม
อัดใหเป็นวงกลมเทากับแผนซีดี ทาดวยกาวรอน แลวใชสกรูอัดใหแนน ทิ้งไวใหกาวแหง 
ประมาณ 20 นาที ใชสวานเจาะชองตรงกลางไมอัดใหใสหลอดไฟได เจาะชองใหใสสายไฟได 
วางหลอดไฟลงไปในชองที่เจาะไวตรงกลาง  ใสสายไฟตามชองที่เจาะไวดานขาง เจาะรูตรง 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   กลางแผนซีดีใหกวางพอที่จะใสหลอดไฟได 

เนื่องดวยปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา ชอบอานหนังสือในเวลากลางคืน และสวนใหญ
มักพบกับปัญหาเรื่องของความสวางไมเพียงพอ จึงจัดท าโคมไฟจากแผนซีดีขึ้นมา 
การจัดท าโครงการครั้งนี้ เป็นการน าสิ่งของที่เหลือใชจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คือ ซีดี 
น ามาใชเป็นสวนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ ที่ใชไดจริงและท าใหเกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

นางสาวสิริมา  เสาโปฺะ 
นางสาวสุดารัตน์ บุราณ 
นายอาทิตยา ชาติทอง 

กลองโมเดลจากเคส
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหมีความปลอดภัย 
2. เพ่ือใหมีการตรวจเช็ดไดงายขึ้น 
3. เพ่ือลดพื้นที่จัดเก็บ 
4. เพ่ือมอบใหกลับแผนกไดใชงาน 

เนื่องจากปัจจุบันแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไดมีแฟลชไดร์ฟ 140 ตัว เพ่ือให
นักเรียนนักศึกษาไดใชประกอบในการเรียน ซึ่งแฟลชไดร์ฟมีจ านวนมากจึงมีปัญหาในการ
จัดเก็บอุปกรณ์ ผูจัดท าจึงไดคิดคนประดิษฐ์ที่จัดเก็บแฟลชไดร์ฟเพ่ือความเป็นระเบียบใน
การจัดกับอุปกรณ ์

เคสคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นอุปกรณ์สิ่งที่สามารถพบไดทั่วไปจะหาวาเมื่อพบ
คอมพิวเตอร์ที่เสียแลวทิ้งไปก็ศูนย์เปลาประโยชน์ผูจัดท าจึงไดน าเคสมาใชใหมเพ่ือใหมี
ประโยชน์มากที่สุด 

ดังนั้นจึงไดน าเคสที่ ไม ใชแลวมาเป็นตู เก็บแฟลชไดร์ฟไดหัวมาใหแผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยค านึงถึงความปลอดภัย มีระบบการสูญหายและออกแบบใหเล็กเพ่ือ
ความสวยงาม 

 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวกัญญารัตน์ บุญคง 
นางสาวณัฐริกา     เจริญ 
นางสาวอรัญญา    ไพเราะห์ 
 

หมวกสานแฟนซี 
  

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดวาจะไดรับจากการจัดท าสิ่งประดิษฐ์คนรุนใหม เสริมสรางใหแตละสาขาวิชา/สาขางาน 
การสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เสริมสรางใหนักเรียน นักศึกษา เป็นนักคิด นัก
ประดิษฐ์ โดยอาศัยความรูและความสามารถดานหัตถศิลปและทักษะวิชาชีพ ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรูและพัฒนาการสรางผลงานดานหัตถศิลป เกิดความกาวหนาในการ
คิดคนสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนนักศึกษาสามารถเห็นคุณคาและความส าคัญดานหัตถศิลป มี
การน าแนวคิดมาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน ามาใชใหเ กิดประโยชน์ สงเสริม
จินตนาการและเสริมสรางความคิดสรางสรรค์ 

นางสาวจีลดา  ปฐมทอง 
นางสาวดลยา  สุวรรณวงศ์ 
นางสาวธัญสินี  หงสไกร 

ตูเก็บแผนซีดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน า แผนอะคริลิควัสดุที่ไมไดใชแลวมาประดิษฐ์ คือ 
“ ตูเก็บแผนซีดี “ สามารถเก็บแผนซีดีตางๆได เชน แผนลงโปรแกรม แผนเพลง แผนหนัง 
ตามท่ีผูใชตองการ 
ในการด าเนินงานคณะผูจัดท าไดท าการรวบรวมขอมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโครงการ      
ตูเก็บแผนซีดี ไดออกแบบและพัฒนาตูเก็บแผนซีดี ซึ่งในการพัฒนาตูเก็บแผนซีดี และ
ทดลองการรับน้ าหนักของตู 
ผลการด าเนินงานพบวา หากน าแผนอะคริลิคที่ไมใชแลวมาท าใหเกิดประโยชน์ ในการท าตู
เก็บแผนซีดีมาประกอบใหแนนและแข็งแรงพรอมกับลวดลายและสีสันที่สวยงามและ
เหมาะสม ก็สามารถกอใหเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตามเปูาหมายที่
ไดตั้งไวใหบรรลุไดเวลาอันลวดเร็ว 

นางสาวกัญญาณัฐ  เดชอัมพรชัย 
นางสาวพรนภา      สุขเกษม 
นางสาววิลาวัณย์    เงินแพ 
 

ตูเก็บเอกสารเอนกประสงค์ 
   

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตองการน าวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใชมารีไซเคิล
ใหใชไดใหม อีกทั้งยังเป็นการลดการเกิดขยะ ซึ่งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดความคิดที่จะน า
วัสดุเหลือใชมาใชใหมใหเกิดประโยชน์และเพ่ิมมูลคามากขึ้นการน าไปทิ้งใหเกิดขยะเศษไมที่
ยากแกการท าลายทางผูจัดท าไดน าเศษไมที่ไมไดใชแลวน ามาท าเป็นตูใสเอกสารท าใหเกิด
เป็นการคิดริเริ่มสรางสรรค์อีกดวย           

               



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาหาขอมูลจากอินเตอร์เน็ต  เมื่อไดขอมูล

มาท าการออกแบบและท าการเขาใจกับวิธีการท า หลังจากนั้นก็จัดหาอุปกรณ์การท าและลง
มือปฏิบัติงาน เมื่อส าเร็จก็ท าการทดลองใชงาน  
ผลการด าเนินงาน จากการด าเนินการจัดท าโครงการเรื่องนี้ขึ้น โดยการน าวัสดุเหลือใชจาก
ไมก็คือ ไมลังมาท าเป็นตูใสเอกสารขั้นตอนที่ไดน าเสนอไปแลว บทที่3 ในบทนี้จึงท าเสนอ
ผลการสรางที่ไดท าเสร็จสมบูรณ์แลว 

นางสาวธัญวรรณ  ใยยะธรรม  
นางสาววริศรา     อบเชย  
นางสาวศิริภัทร    ปิ่นแกว 

กลองทิชชูจาก CD 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานในดานหัตถศิลปนั้นเป็นศิลปะที่ประดิษฐ์ดวยมือ ไดเล็งเห็นความสาคัญและ
การเพ่ิมมูลคาของสิ่งประดิษฐ์  

ดังนั้นจึงนามาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมคุณคาอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม 
และการเลือกทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นโดยนาทรัพยากรที่ใชแลวนากลับมาใชใหมใหเกิด
คุณคามากที่สุด จึงไดคิดคนการนาแผนซีดีหรือเศษผาซึ่งจะพบเห็นโดยทั่วไปจะเป็น
ทรัพยากรที่หางายและใกลตัวมาดัดแปลงวัสดุนั้นใหเกิดประโยชน์ไดหลากหลายรูปแบบ 
และก็ไดคิดคนนามาประดิษฐ์เป็นกลองกระดาษทิชชู  

เพ่ือนามาใชประโยชน์ในชีวิตประจาวันและนามาประดิษฐ์ประกอบโดยการปักดวย
มือใหเกิดความสวยงามและคุณคามากยิ่งขึ้น 

นายจิรพันธ์      จ ารัสศรี 
นายธนากร       ดอนไพรงาม 
นายจิรวัฒน์      วิเศษศรี 

โคมไฟจากเคสคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการโคมไฟจากเคสคอมพิวเตอร์สรางขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดจ านวนขยะ
เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการด าเนินการ ศึกษาจากโคมไฟที่มีอยูตามทองตลาดทั่วไป            
เพ่ือเป็นแนวทางในการสรางโคมไฟจากเคส 

จากผลการศึกษาสรุปไดวาโคมไฟที่อยูตามทองตลาดที่พบเห็นมักจะมีลักษณะ
ตางๆ แตกตางกันไป 

คณะผูจัดท าหวังเป็นอยางยิ่งวา โครงการ โคมไฟจากเคส เรื่องนี้จะชวยลดจ านวน
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ไดจริงและสรางรายไดเสริมพรอมทั้งใหความรูตางๆ 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายกฤษฎา    รักสงบ 
นายธนวัฒน์    ทองกร 
นายธนาพร    เพงธรรมกีรติ 

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยใช
โปรแกรม Adobe Flash 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการสื่อการเรียนการสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยใชโปรแกรม Adobe 
Flash จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือท าสื่อการเรียนการสอน เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 2. เพ่ือใชเป็นสื่อในการศึกษาใหกับผูที่สนใจ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การ
จัดท าสื่อการเรียนการสอนในครั้งนี้ใชโปรแกรมในการด าเนินงาน คือ  โปรแกรม Adobe 
Flash  

ในการด าเนินนั้นผูจัดท าไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับวิธีการสรางและออกแบบสื่อการ
เรียนการสอนโดยใชโปรแกรม Adobe Flash และเนื้อหาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตางๆ ใหถูกตอง 

ผลการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยใชโปรแกรม 
Adobe Flash ในสื่อจะประกอบไปดวย สวนเนื้อหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแบบทดสอบ
เกีย่วกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวณภัสสร  แพงสภา 
นางสาวรัตนวลี   แซเจียม 
 

เกาอ้ีจากจอคอมพิวเตอร์ 
 
  

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีเศษวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวนมากที่ไมไดน าไปใช
ประโยชน์และทิ้งใหเป็นขยะ เราจึงคิดคนหาขอมูลตางๆที่มีประโยชน์ตอการศึกษาคนควา
การท าสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไรประโยชน์น ามาประดิษฐ์เป็นสิ่งของใช
ในชีวิตประจ าวัน ท าใหเศษวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีคุณคามากขึ้นและน ามาใช
ประโยชน์ไดจริงในปัจจุบัน 
 จากที่ ไดคนคว าหาขอมูลมาเราจะน าวัสดุ อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์  อย าง
จอคอมพิวเตอร์น ามาประดิษฐ์เป็นเกาอ้ีใสของที่สามารถน ามาใชใสของอุปกรณ์ตางๆ สมุด
หนังสือ และเอกสารส าคัญ ซึ่งจากการคิดคนและเห็นถึงคุณประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์นี้แลว
เราจึงมั่นใจวาการท าสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ 
 การจัดท าโครงการเกาอ้ีจากจอคอมพิวเตอร์ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดาน
ชิ้นงานมีความสวยงามและทันสมัย อยูในระดับมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 90%  ดานความ
สะดวกในการเคลื่อนยายชิ้นงาน อยูในระดับมาก คิดเป็นรอยละ 85% และนอยที่สุดดาน
วัสดุที่ใชมีความแข็งแรงและปลอดภัย อยูในระดับปานกลาง คิดเป็นรอยละ 25% 

นางสาวปนวรรณ  พุทธมิลินประทีป 

นายพัรพล        พิญเพียร 
ตูเก็บหนังสือรวม
เกร็ดความรูเกี่ยวกับอุปกรณ์
ภายในเคสคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกก าลังประสบปัญหาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ปัญหาที่เกิดจากขยะที่นับวันจะมีเพ่ิมมากขึ้น จนท าใหเกิดปัญหาขยะตกคางจากการก าจัด 
ขยะบางประเภทสามารถยอยสลายได บางประเภทสามารถรีไซเคิลได และบางประเภท
สามารถน ามาใชซ้ าใหเกิดประโยชน์ไดอีก ดังนั้นคณะผูจัดท าไดตระหนักถึงทางเลือกในการ
น าวัสดุที่เหลือใชมาท าประโยชน์ในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือชวยลดปัญหาตกคางของขยะและ
เพ่ือเป็นการกระตุนเสริมสรางใหผูเรียนเกิดจิตใตส านึก มีสวนรวมในการจัดการและแกไข 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ปัญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือใหผูเรียนเกิดแนวคิดสรางสรรค์ออกแบบในการรักษาสิ่งแวดลอมเห็น

คุณคาของวัสดุใชแลว ปัญหาการจัดการขยะ 
จากสรุปผลการด าเนินงานขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

กลุมตัวอยาง 20 คน ที่ ท าการตอบแบบสอบถามขอมูลครั้งนี้ ผูตอบสวนใหญเห็นวาแหลง
ความรูในชิ้นงานมีความครบถวนอยูในระดับมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 90 รองลงมาเป็นดาน
ประสิทธิภาพของชิ้นงาน คิดเป็นรอยละ 80 รองลงมาเป็นดานวัสดุที่ใชมีความแข็งแรงและ
ปลอดภัยและความสะดวกในการเคลื่อนยายชิ้นงาน คิดเป็นรอยละ 60 รองลงมาเป็นดาน
ชิ้นงานสามารถน ามาใชงานไดจริง คิดเป็นรอยละ 50 รองลงมาเป็นดานขนาดและน้ าหนัก
ของชิ้นงานมีความเหมาะสม คิดเป็นรอยละ 35 

นางสาวกอบกุล  จูสนิท 
นางสาวอรอนงค์  พลเสนา 

สื่อการสอนภาษาไทยส าหรับ
ชาวเมียนมาร์  ของบริษัทโอ
เรกอน อลูมิเนียมจ ากัด 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหพนักงานชาวเมียนมาร์ในบริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จ ากัด ไดเรียนรู

เกี่ยวกับภาษาไทยที่เก่ียวกับการท างาน 
2. เพ่ือท าใหการสื่อสารมีความเขาใจทีต่รงกัน 
3. เพ่ือใหท างานรวมกันอยางมีความสุข 
4. เพ่ือฝึกทักษะการใชภาษาไทยใหแกชาวเมียนมาร์ 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษา 
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 

Asian Nations : ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน เป็นเปูาหมายการรวมตัวกันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบดวย ไทย  พมา ลาว เวียดนาม  มาเลเซีย 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน  เพ่ือเพ่ิมอ านาจตอรองและขีด
ความสามารถการแขงขันของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ รวมถึงใหอาเซียนมีความ
แข็งแกรง มีภูมิตานทานที่ดี ในการรับมือกับปัญหาใหม ๆ ระดับโลก เพ่ือท าใหอาเซียนมี
ความเขมแข็งในดานตาง ๆ มากข้ึน เหตุนี้เอง อาเซียนจึงกลายสภาพเป็น เออีซี ในที่สุด  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   โดยจะกอตั้งเออีซีอยางเป็นทางการใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยไดเป็นสวนหนึ่งในประชาคม

อาเซียนจึงมีประชากรชาวตางชาติไหลเวียนเขามาหางานท า ทางบริษัทโอเรกอน อลูมิเนียม 
จ ากัด ไดมีพนักงานชาวตางชาติ(ชาวเมียนมาร์) เขามาท างานเป็นจ านวนมาก ปัญหาการ
สื่อสารของชาวเมียนมาร์กับชาวไทยขณะปฏิบัติงานรวมกัน มีปัญหาไมเขาใจกันและเกิด
ขอผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจโปรแกรมสื่อการสอนภาษาไทยส าหรับชาวเมียนมาร์ ของบริษัทโอ
เรกอน อลูมิเนียมจ ากัด ดวยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ภาพรวมความ
พึงพอใจอยูในระดับดีมาก คิดเป็นรอยละ 50% 

นายสมชาย  แสงแกว 
นายอนุชา  สีดวงแกว 

สื่อการเรียนการสอนการ
ประกอบคอมพิวเตอร์ ดวย
โปรแกรม 
Adobe Captivate 7 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการศึกษาในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งส าคัญตอการใชชีวิตไมวาจะใช
ท างาน พิมพ์เอกสาร และการเชื่อมตออินเตอร์เน็ต ผูเรียนสวนใหญมักจะไมมีความรู
เกี่ยวกับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ถาไมใชผูที่เรียนทางดานคอมพิวเตอร์มาโดยตรง  
ถึงแมจะเรียนมาก็อาจจะยังไมรูและเขาใจมากนัก ในการจัดท าโครงการนี้ขึ้นนั้นเป็นสวน
ชวยในการใหความรูเรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตางๆ รวมทั้งจะชวย
กระตุนใหผูเรียนรูจักการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่ง  การมีความรูเกี่ยวกับการประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ดีมาก เราสามารถที่จะประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใชเอง
ได และยังสามารถน าความรูการกระกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ไปประกอบอาชีพได  เพ่ือเป็น
สื่ออ านวยความสะดวก ทางดานการสื่อการสอน โปรแกรม  Adobe Captivate เป็นอีก
หนึ่งโปรแกรมที่สามารถน ามาท าเป็นสื่อการเรียนการสอนได จากการที่สอนทฤษฎีแตใน
หนังสือ จึงท าใหการสอนนั้นไมนาสนใจ ซึ่งท าใหนักเรียนไมสนใจการสอนของครูผูสอน 

หลังจากแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นเราไดสื่อการเรียนการสอนที่สามารถใชงานไดจริงและยัง
ไดท าตามจุดประสงค์ของโครงการแมจะมีอะไรผิดพลาดไปในขั้นตอนการท าและมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสไลด์บางสวน สื่อการเรียนการสอนที่ท าออกมามีความสวยงามมี
ประสิทธิภาพสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในเรื่องเรียนมากขึ้น 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวกาญจนา  แกวบังเกิด 
นางสาวมนัสชนกพร  นาคทับ 

สื่อการเรียนการสอน 
วิชาการใชโปรแกรมตาราง
ค านวณเบื้องตน ดวย
โปรแกรม Adobe 
Captivate 7 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสามารถน าโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนมาใช
งานไดจริง เพ่ือสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในเรื่องที่จะเรียนมากขึ้น               
เพ่ือสามารถชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดงายขึ้นและสามารถจดจ าไดนาน  การท า
โครงการครั้งนี้จะเป็นโครงการแบบเจาะจงกลุมตัวอยางในระดับชั้น ปวช. และ ระดับชั้น 
ปวส. เครื่องมือในการท าโครงการครั้งนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจในเรื่องการจัดสื่อ
การเรียนการสอน วิชาการใชโปรกรมตารางค านวณเบื้องตน ดวยโปรแกรม Adobe 
Captivate 7 และแบบประเมินความพึงพอใจไดแบงเป็นดังนี้ ดานเคาโครงของโปรแกรม 
ดานเนื้อหาของโปรแกรม ดานการตกแตงโปรแกรม ดานการใชงานและแบบประเมินความ
พึงพอใจในครั้งจะท าใหการวิเคราะห์ขอมูล โดยการหาคารอยละ เพ่ือการเปรียบเทียบ
ความถี่ จ านวนที่ตองการความถี่ จ านวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 ของแบบประเมินความ
พึงพอใจในแตละดาน ซึ่งแบงออกเป็น 4 ดาน ดานละ 5 ขอ 

ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโปรแกรม สื่อการเรียนการสอน วิชาการใช
โปรแกรมตารางค านวณเบื้องตน ดวยโปรแกรม Adobe Captivate 7 ของนักเรียน 
ระดับชั้น ปวช. และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ความพึงพอใจอยู
ในระดับ ดีมาก คิดเป็นรอยละ 63.33 

นางสาวสุภาภรณ์ พุมพันธ์ 
นางสาวศิริลักษณ์  ศรวงค์ 

นวัตกรรมเกาอ้ีจากปุุม
คีย์บอร์ดที่เหลือใช 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกก าลังประสบปัญหาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นับวันจะมีเพ่ิมมากขึ้น จนท าใหเกิดปัญหาขยะ
ตกคางจากการก าจัด เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไมสามารถยอยสลายเองได และบาง
ประเภทสามารถน ามาใชซ้ าใหเกิดประโยชน์ไดอีก ทางผูวิจัยไดตระหนักถึงทางเลือกในการ
น าวัสดุที่เหลือใชมาท าประโยชน์ในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือลดปัญหาตกคางของขยะอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ลดการใชพลังงานในการรีไซเคิล และเพ่ือเป็นการกระตุนเสริมสรางให
ผูเรียนเกิดจิตส านึก มีสวนรวมในการจัดการและแกปัญหาขยะจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ผลความพึงพอใจภาพรวมของชิ้นงาน นวัตกรรมเกาอ้ีจากปุุมคีย์บอร์ดที่เหลือใช 
  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คิดเป็นรอยละ 65 
นางสาวสุดารัตน์  รักสงบ 
นางสาวสุกัญญา  รัตนสมุทร 

ลิ้นชักจากเคสคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเคศ (CPU) ที่ใชไมไดแลวน ามาประดิษฐ์
เป็นลิ้นชัก คือ ลิ้นชักจากเคสคอมพิวเตอร์ สามารถเก็บสิ่งของตางๆ ได เชน หนังสือ เสื้อผา
หรือตามท่ีผูใชตองการ 

ในการด าเนินงานคณะผูจัดท าไดท าการรวบรวมขอมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
โครงการลิ้นชักจากเคสคอมพิวเตอร์ ออกแบบและพัฒนาลิ้นชัก ซึ่งในการพัฒนาลิ้นชักและ
ทดลองการรับน้ าหนักของลิ้นชัก 

ผลการด าเนินงานพบวาหากน าเคส (CPU) ที่ไมใชแลวมาท าประโยชน์ในการท า
ลิ้นชักมาประกอบกับการพนลวดลายและสีสันบนลิ้นชักใหเหมาะสม ก็สามารถกอใหเกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตามเปูาหมายที่ไดตั้ งไวใหบรรลุไดในเวลา
อันรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาการบัญชี 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวทักษิณา     กางถิ่น   
นางสาวธัญญารัตน์  สงัด 
นางสาวอรวี          ตินา      

ปุยหมักขจัดปัญหา   การบัญชี การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการผลิตปุยหมักจากเศษผักและกากน้ าตาล 
และผลของปุยหมักจากเศษผักและกากน้ าตาลที่มีตอสภาพดินและผลผลิตพืช ผลการศึกษา
พบวา การผลิตปุยหมักดวยเศษผักและกากน้ าตาล ตองใชเวลาในการหมักและการผลิตปุย
หมักจากเศษผักและกากน้ าตาลตองใชเวลาในการยอยสลายเศษผัก 
ผลการด าเนินงานพบวา 
 การใหปุยหมักจากเศษผักและกากน้ าตาลสามารถน ามาใชเพ่ือใหตนไมเจริญเติบโต 
ท าใหดินมีคาความเป็นกรด-ดางกวาการใชปุยอินทรีย์ และ สามารถน าไปจ าหนายและสราง
รายได 

จากการทดสอบคุณภาพของดิน โดยการน าดินไปละลายกับน้ าสะอาด น ากระดาษ
ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์จุม ไดพบวาคา pH ของดินไมเสื่อมสภาพ 

นางสาวบริมาส    แจมเจริญ 
นางสาวพิมพ์พิชชา รุงปิติ 
นางสาวปรียนันท์    ภูมิจันทร์ 

สบูสมุนไพร สวยแบบไทย การบัญชี สบู เป็นเครื่องส าอางชนิดหนึ่งซึ่งมีไวเพ่ือท าความสะอาดสวนตางๆของรางกาย ปัจจุบัน
กระบวนการผลิตสบูมีการเพ่ิมสวนผสมอ่ืนๆ เพ่ือใหสบูมีสรรพคุณตรงตามความตองการ
ของผูบริโภค เชนมีสีที่สวยงาม มีกลิ่นหอม ปรับสภาพผิวใหดูกระจางใส ความจริงแลวสบู
ตามทองตลาดทั่วไป บางชนิดมีการผสมกรดผลไม (AHA) ในปริมาณที่เยอะเกินไปจึงท าให
เป็นอันตรายตอผิว ซึ่งจะเกิดอาการ คัน เมื่อออกแดดแลวเป็นกะ คณะผูจัดท าจึงมีแนวคิดที่
จะท าสบูสมุนไพร สวยแบบไทย เพื่อใหผูบริโภคไดสบูใชสมุนไพรแท ไมปนเปื้อนสารเคมี 
 ผลการด าเนินงานพบวา 
 สบูที่ผลิตขึ้นสามารถน ามาใชไดและไมเป็นอันตราย โดยการท าสบูโดยใชสมุนไพร

แทสามารถน าไปใชความสะอาดรางกายไดและสามารถจ าหนายและสรางรายได 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
    จากการทดสอบคุณภาพของสบู โดยการน าสบูที่จับตัวเป็นกอนมาละลายกับน้ า

สะอาด น ากระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์จุม ไดพบวาคา pH ที่ไดไมเป็นอันตรายตอผูใช 

นางสาวคริสต์มาส ค ายนต์    
นางสาวธันยมัย ศิริลาภ    
นางสาวศิริพร พงษ์ไวย         

 

วุนเทียนหอม 
   
  

การบัญชี เนื่องจากวุนเทียนหอมมีกลิ่นหอมออนๆที่ชวยใหผอนคลาย และยังสามารถน ามา
ตกแตงในสถานที่ตางๆได เชน จัดวางในสปาเพ่ือเพ่ิมความผอนคลายใหกับผูที่มาใชบริการ 
จัดวางบนโต฿ะอาหารเพ่ือเพ่ิมบรรยากาศในการรับประทานอาหาร และวุนเทียนหอมยัง
สามารถน ามาใชในงานพิธีการตางๆไดอีกดวย เชน งานวัดเกิด งานแตงงาน หรืองานเลี้ยง
ตางๆ และยังสามารถน าไปเป็นของขวัญใหกับคนส าคัญในวันส าคัญตางๆไดอีกดวย ผูจัดท า
จึงมองเห็นความส าคัญของเทียนไขธรรมดาที่สามารถน ามาตอยอดโดยเพ่ิมกลิ่นหอม 
ดัดแปลงรูปทรงใหสวยงาม และใหดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น ผูจัดท าจึงสรางทัศนคติใหมใหกับผูที่
ชอบใชเทียนหอม ออกมาในรูปแบบของวุนเทียนหอม โดยสรางรูปแบบที่แตกตางจากเทียน
หอมทั่วไป ผูจัดท าจึงมีแนวคิดน าเอาแมพิมพ์วุนมาใชแทนแมพิมพ์เทียนปกติ โดยเนนไปใน
รูปแบบของขนมชั้นที่มีสีสรรสวยงามสะดุดตา ท าใหเทียนหอมดูนารักและหนาใชมากยิ่งขึ้น 
โดยยังเพิ่มกลิ่นหอมออนๆอยางกลิ่นดอกกุหลาบ และกลิ่นวานิลลา โดยกลิ่นดอกกุหลายจะ
ชวยลดความรูสึกกลัว ลดความเหนื่อยลา ลดความเครียด จะชวยใหรูสึกสบาย และยังชวย
บรรเทาอาการปวดศีรษะ กลิ่นวานิลลาใหความหอมแบบนุมนวล ออนละมุน สนุกสนาน 
ชวยสรางความรูสึกสงบนิ่ง ผอนคลาย ลดอาการเครียด จึงท าใหผูที่ชอบใชเทียนหอมสนใจ
ในรูปแบบ สีสรร สพรรพคุณของวุนเทียนหอม และเพ่ือสรางทางเลือกใหกับผูบริโภค  

นางสาวกัลยาวดี ปทุมมณี 
นางสาวดารณี ทีท า    
นางสาววราทิพย์ บัวเมือง 

 

โคมไฟกระดาษ 
 

การบัญชี เนื่องจากโคมไฟกระดาษมีแสงสวางที่ชวยท าใหเรามองเห็นแมอยูในที่มืด สามารถ
น ามาตกแตงหรือใชงานไดในสถานที่ตางๆได เชน หองนอนเพื่อเพ่ิมความสวางในการ
ท างาน ผูจัดท ามองเห็นความส าคัญของโคมไฟตั้งโต฿ะธรรมดาที่สามารถน ามาตอยอดโดย
การใชกระดาษดัดแปลงรูปทรงใหสวยงามและดูแปลกตามากยิ่งข้ึนผูจัดท าจึงสรางทัศนคติ
ใหมใหกับผูที่ชอบใชโคมไฟออกมาในรูปแบบของทรงเลขาคณิตโดยสรางรูปแบบที่แตกตาง
จากโคมไฟทั่วไปผูจัดจึงมีแนวคิดน าเอากระดาษแข็งมาใชแทนพลาสติกปกติโดยเนนไปใน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   รูปแบบของทรงเลขาคณิตใหสะดุดตาท าใหโคมไฟดูแปลกใหมและนาใชมากขึ้นจึงท าใหผูที่

ชอบใชโคมไฟในรูปแบบแปลกใหม มีสีสัน และเพ่ือสรางทางเลือกใหกับผูบริโภค 
นางสาวดวงชีวัน    แสงการ  
นางสาวศิริรัตน์     อรัญเวศ 
นางสาวสิริวิมล     สิงห์โต 

โคมไฟไลยุง 
 
 
 

การบัญชี เนื่องจากตะไครหอมจะมีกลิ่นหอม ออนๆ ที่ชวยใหผอนคลาย และยังสามารถไลยุง
ได และสามารถน ามาดัดแปลงตกแตงใหเขากับสิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆได เชน โคมไฟ ภาชนะ
ตางๆ เมื่อน ามาใสกับโคมไฟ ก็จะมีกลิ่นที่หอมของตะไครหอม และมีความสวยงามของโคม
ไฟ และโคมไฟที่น ามาประดิษฐ์ ก็เป็นวัสดุที่สามารถหาซื้อไดงายเมื่อน าโคมไฟมาประดิษฐ์
จะเกิดความสวยงามที่แปลกใหม และน าตะไครหอมใสหรือดัดแปลงใหเขากับโคมไฟ ก็ยิ่ง
เกิดคุณประโยชน์อยางอ่ืนอีกมากมาย และยังสามารถน าโคมไฟมาประดับในงานตางไดอีก
ดวย เชน งานวันเกิด วันกินเลี้ยงสังสรรค์ และอ่ืนๆมาตามความเหมาะสม 

นางสาวยุพาพร    พุฒบรรจง

นางสาวศุภารินทร์  โมมา

นางสาวสุนิษา    ปลองธรรม 

 

กระถางตนไมมินิรักษ์โลก 
 

การบัญชี เนื่องจากกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่ไดรับขาวอยางหนึ่งซึ่งมีทุกวัน กระดาษ
หนังสือพิมพ์สามารถน าไปขายและน ามาท าประโยชน์ไดหลายอยาง ผูจัดท าจึงเห็นถึง
ความส าคัญของการะดาษหนังสือพิมพ์ และขุยมะพราวซึ่งสามารถยอยสลายไดงายจึงได
คิดคนกระถางตนไมที่ท าจากกระดาษหนังสือพิมพ์กับขุยมะพราว ซึ่งในหลายๆที่กระถาง
ตนไมโดยทั่วไปท าจากพลาสติกหรือถุงด าที่ใสกอนการปลูกตนไม เมื่อเราเอาตนไมออกจาก
ถุงด าแลว ถุงด าที่ไมใชเราก็น าไปทิ้งซึ้งจะท าใหเกิดขยะที่ไมเป็นประโยชน์ ผู จัดท าจึงจัดท า
กระตนไมที่สามารถน าไปปลูกโดยการยอยสลายไดเองไมตองทิ้งใหเกิดขยะที่ท าใหโลกรอน
ได 

นางสาวนิลปัทม์  พรมกลิ่น 
นางสาวอรวรรณ  เซ็นหลวง 

หมอนรองคอกลิ่นดอกไม
แหง 

การบัญชี หมอนรองคอกลิ่นดอกไมแหงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ชวยบรรเทาอาการปวดเมื่อย
บริเวณชวงตนคอและบริเวณบา ใชไดเมื่อมีอาการปวดหรือเกร็งจากการท างานนานๆ หรือ
ขณะขับรถรวมถึงกิจวัตรประจ าวันตางๆ และกลิ่นของดอกไมแหงยังสามารถชวยผอนคลาย
และคลายเครียดอีกดวยผูจัดท าจึงเห็นถึงความส าคัญของหมอนรองคอที่สามารถชวยลด
อาการปวด เหมื่อย ดังนั้นคณะผูจัดท าจึงเล็งเห็นวา การที่ท างานเป็นระยะเวลานานหรือขับ
ขี่ระยะไกลนั้น มักจะมีอาการปวดเมื่อยและรูสึกเครียด พวกเราจึงคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมา 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   เพ่ือชวยลดความปวดเมื่อยและความเครียดจากการท างานและการขับข่ีรถเป็นระยะ

เวลานาน คระผูจัดท าจึงหวังวาสิ่งประดิษฐ์ของเราจะมีประโยชน์ตอกลุมเปูาหมายที่เราได
คาดหวังไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
แผนกวิชาการบัญชี 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวชุติมา โคมทอง 
นางสาวเพ็ญประภา  ทรัพยส์มบรูณ ์

 

ดอกไมประดิษฐ์ชุบเกร็ด
สารสม 
 

การบัญชี ดอกไมประดิษฐ์ เป็นศาสตร์ที่นาสนใจ โดยผูที่ศึกษานั้นจ าเป็นจะตองมีความสนใจ

เป็นพิเศษโดยแทจริง ตองท าการ คนควา ศึกษา หาความรูในดานดอกไมประดิษฐ์ใหมาก

ที่สุด ซึ่งหาสอนไดยาก เพราะ เป็นวิชาชีพเฉพาะ และ คนรุนใหมนั้นใหความสนใจกันนอย 

แตหากสามารถน าไปท าในขั้นวิชาชีพแลว เป็นงานที่รายไดดีทีเดียว หากฝีมือดีออกแบบได

เกง แตเนื่องจากดอกไมประดิษฐ์จากกระดาษยนนั้นมีความแข็งแรงไมมากนั้น คณะผูจัดท า

จึงไดคิดคนวิธีที่จะท าใหดอกไมประดิษฐ์นั้นมีความแข็งแรง จึงไดน าสารสมเพราะสารสมมี

สารชนิดหนึ่งที่เวลาเราน าไปบดและตมกับน้ าเดือดสารสมจะกลายเป็นเกร็ด แลวทิ้งไวให

เย็นสักประมาณ 2 นาที จากนั้นจึงน าไปชุบกับดอกไมที่เราประดิษฐ์ไว แลวทิ้งไวสักพัก 

จากนั้นเราก็จะไดดอกไมประดิษฐ์ชุบเกร็ดสารสมที่มีความแข็งแรง ทนทาน สวยงามอีกดวย 

นางสาวอัมรา    วันหวัง หมูนอยรักษ์โลก 
   
 

การบัญชี ผูจัดท าโครงการไดเล็งเห็นปัญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงเกิดแนวคิดสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใชน ามาประยุกต์ใหเกิดประโยชน์น ามาเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบที่โดดเดนและมี
เอกลักษณ์ในตัวยังสามารถชวยลดมลพิษตอสิ่งแวดลอม และยังลดการเกิดขยะในชุมชนซึ่ง
เป็นการน าวัสดุเหลือใช   มาประยุกต์ใหเกิดประโยชน์  
 ในการด าเนินงานผูจัดท าไดท าการศึกษาขั้นตอนการท าหมูนอยรักษ์โลกโดยการ
ประยุกต์วัสดุเหลือใชมาพัฒนาใหเกิดทางเลือกใหมแกคนที่ชอบปลูกตนไมโดยการน าสิ่งที่
เป็นวัสดุเหลือใชจากชุมชน เชน ชวดพลาสติก มาท าใหเกิดรูปแบบที่โดดเดน เพ่ือดึงดูด
ความสนใจเพ่ือเพ่ิมคุณคา ทางการตลาดใหแกสินคา  

ผลการด าเนินพบวา สิ่งประดิษฐ์ คือ หมูนอยรักษ์โลก สามารถดึงดูดใหแกผูสนใจ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   เป็นจ านวนมาก จึงท าใหผูคนเล็งเห็นถึง วัสดุเหลือใช และสามารถน ามาประยุกต์ใหมี

ประสิทธิภาพทั้งยังชวยเพิ่มคุณคาของวัสดุเหลือใชในชุมชน 
นางสาวทองกวาว    บุญศิริ 
นางสาวอารียา        เจริญวงษ์ 
 

ยาหมองอโรมาผสมเนื้อ
สมุนไพร ตราไทยเทอราพรี่ 
 

การบัญชี เนื่องจากยาหมองเป็นสวนหนึ่งในยาสามัญประจ าบานที่บานทุกหลังทุกครัวเรือน
ตองมีติดตูยาประจ าบานไว ผูจัดท าจึงเกิดแนวคิดสิ่งประดิษฐ์จากยาหมองแบบเดิมน ามา
ประยุกต์ และน ามาผสมกับวัตถุดิบที่มาจากแหลงธรรมชาติมาประดิษฐ์ ใหเกิดประโยชน์มี
กลิ่น และสีเพ่ือเพ่ิมความ     โดดเดนพรอมทั้งเนื้อสมุนไพรธรรมชาติที่มีความออนโยนตอ
สภาพผิว และกลิ่นที่ไมฉุนจนเกินไป เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภค และยังเป็นการน า
วัตถุดิบทองถิ่นมาประยุกต์ใหเกิดประโยชน์  
 ในการด าเนินงาน ผูจัดท าไดท าการศึกษาขั้นตอนการท ายาหมองโดยการประยุกต์
วัตถุดิบทองถิ่นมาพัฒนาใหเกิดทางเลือกแกผูบริโภคโดยการน าสมุนไพรจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ เชน อัญชัน ตะไคร มะลิ กุหลาบ กลวยไม  กาแฟ และเปลือกสม ผูจัดท าจะเพ่ิม
เนื้อสมุนในไพรเพ่ือดึงดูดความสนใจ และเพ่ือเพ่ิมคุณคา ทางการตลาดใหแกสินคา  

ผลการด าเนินพบวา สิ่งประดิษฐ์ คือ ยาหมองอโรมาผสมเนื้อสมุนไพร ตราไทย
เทอราพรี ่สามารถดึงดูดผูสนใจไดเป็นจ านวนมาก จึงท าใหผูคนเล็งเห็นถึง วัตถุดิบธรรมชาติ 
และสามารถน ามาประยุกต์ใหมีประสิทธิภาพทั้งยังชวยเพิ่มคุณคาของวัตถุดิบธรรมชาติ 

นางสาวเจนจิรา   ถาวรรัมย์ 
นางสาวอัจฉรา    บัวหาญ 
 

สบูสมุนไพรธรรมชาติจาก
กลีเซอรีน 
 

การบัญชี  ในปัจจุบันสบูที่ขายตามทองตลาดมีสารเคมีจนไมค านึงผลเสียที่จะเกิดกับผิวหนัง
ในภายหลัง สบูมีมากมายหลากหลายชนิดใหเราเลือกใชตามความเหมาะสม และความชอบ
สวนบุคคล จึงไมมีใครสนใจในรายละเอียดวาสบูมีสวนประกอบใดบางและผลที่จะตามมา
หลังใชจะเป็นอยางไร 
 จากผลการด าเนินโครงการผูที่ไดทดลองใชผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
แตละสูตรซึ่งมีความแตกตางกัน จากแบบประเมินไดผลสรุปวา ผูทดลองใชมีความพึงพอใจ 
การใชสบูสมุนไพรธรรมชาติสูตรขม้ินผสมน้ าผึ้งมากกวาสูตรกากกาแฟ  
 เนื่องจากสรรพคุณของขม้ินผสมน้ าผึ้งและเมล็ดกาแฟแตกตางกัน ขม้ินผสมน้ าผึ้งมี 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   สรรพคุณชวยลดผดผื่น ผิวอักเสบ ผลัดเซลล์ผิวออกอยางออนโยนและท าใหผิวขาวกระจาง

ใส นุมนวล สวนเมล็ดกาแฟนั้นมีสรรพคุณในชวยบ ารุงผิว ลดผิวหยาบกราน ลดเซลล์ลูไลท์
ไมใหเกิดผิวหนังเปลือกสม ชวยในการขับสารพิษในผิวหนังและบ ารุงผิวใหเรียบเนียน 

นางสาวจารุวรรณ  เชียงตน 
นางสาววรรณนิสา อินทร์พันงาม 

 

ยาหมองน้ า กลิ่นดอกไม 
  

การบัญชี เนื่องจากยาหมองเป็นยาสามัญประจ าบานที่บานทุกหลังทุกครัวเรือนตองมีติดตูยา
ประจ าบานไว ยาหมองน้ าถือเป็นยาใชภายนอกบรรเทาอาการปวดเมื่อย แมลงกัดตอยตาม
รางกาย บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ ผูจัดท าจึงเห็นถึงความส าคัญของยาหมองที่เป็นสวน
หนึ่งตอการด าเนินชีวิต แตยาหมองสวนใหญตามทองตลาดทั่วไปมักใชสารสกัดจากขมิ้น 
ไพร หรือสมุนไพรที่มีฤทธิ์เผ็ดรอนและมีกลิ่นฉุนจึงท าใหผูใชบางรายที่มีสภาพผิวบอบบาง
เกิดอาการแพได หรือผูที่ไมชอบกลิ่นของสมุนไพรที่มีกลิ่นแรงเกินไป ผูจัดท าจึงสราง
ทัศนคติใหมใหกับผูที่ชื่นชอบในการใชยาหมอง  เพ่ือใหผู ใชผลิตภัณฑ์มีทางเลือกที่
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้นโดยการน าเอาน้ ามันหอมระเหยกลิ่นดอกไมมาผสมผสานกับยา
หมอง จากการศึกษาของผูจัดท าจึงเห็นความส าคัญของคุณประโยชน์น้ ามันหอมระเหยกลิ่น
ดอกไม ในการท าจัดท าผูจัดท ามุงเนนใหผูใชไดรับความรูสึกผอนคลาย สดชื่น ในกลิ่นหอม
ของน้ ามันหอมระเหยกลิ่นดอกไม แถมยังสามารถทาแกปวดเมื่อย แมลงกัดตอย และเบา
เทาอาการวิงเวียนศีรษะ 

ยาหมองน้ าเป็นยาที่มีฤทธิ์รอนเย็นแถมยังมีกลิ่นหอมจึงตองใชตัวยาและสารเคมี

หลากหลายชนิดในการผลิตเพ่ือใหไดคุณสมบัติครบถวน ผลิตภัณฑ์ที่จัดท าขึ้นจะไมเนนสาร

ที่มีอันตรายตอผิวหนังจึงท าใหกลิ่นออนลงกวายาหมองปกติ โดยกลิ่นที่น ามาผสมนั้นจัดท า

ในรูปของน้ ามันหอมระเหยเนื่องจากยาหมองมีสวนผสมที่เป็นลักษณะน้ ามันจึงท าใหยา

หมองแยกชั้นกับน้ าจึงไมสามารถสกัดโดยใชน้ าได 

นางสาวสุภัคนันท์  ศรีสงา 
นางสาวเสาวภาคย์ จะวิเสน 
 

การค านวณตนทุนของวัสดุที่
ใชปลูกพืช บริษัท เกษตร
อินทรีย์ จ ากัด 

การบัญชี การท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาคนควา การค านวณตนทุนของวัสดุที่ใชปลูกพืช 
บริษัท เกษตรอินทรีย์ จ ากัด  ซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิต และเป็นขอมูลที่มีความส าคัญในการ
ควบคุมตนทุนการผลิต 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ผลการด าเนินการพบวา 

 ในการด าเนินธุรกิจโดยทั่วไปนั้น วัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ ตองการหาก าไรจากการ
ด าเนินงาน ผูบริหารหรือเจาของกิจการจึงจ าเป็นตองทราบขอมูลในดานตางๆเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มความสามารถ การบัญชีเป็นการบริหารขอมูลที่ผูบริหาร
หรือเจาของกิจการ น ามาใชประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน ผูบริหารใน
กิจการอุตสาหกรรมจึงตองควบคุมการผลิตอยางใกลชิด จัดใหมีการจดบันทึกเกี่ยวกับ
ตนทุนอยางถูกตองที่สุด เพ่ือประโยชน์ในดานการควบคุมดูแลและการปรับปรุงการผลิต 

นางสาวกนกวรรณ   สงเคราะห์        
นางสาวเบ็ญจพัฒน์  วันสุข       

 

พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู 

 

การบัญชี เนื่องจากปัจจุบัน การขายพวงมาลัยแบบดอกไมสด เป็นที่นิยม ซึ่งงายตอการซื้อ 
ดอกไมสดที่เราซื้อมาแขวนหนารถ ไหวพระ หรือไวท ากิจกรรมอยางอ่ืนนั้น ราคาถูกจริง
ใชไดในวันตอวันเทานั้น แตดอกไมสดนั้นพอคาแมคาไดมีการฉีดสารฟอร์มาลีนใสในดอกไม 
เพ่ือเพ่ิมความสดใหมใหกับดอกไม ซึ่งการฉีดสารฟอร์มาลีนใสในดอกไมนั้น จะสงผล
อันตรายตอรางกาย จากการตรวจสอบพบวา หากสูดดมสารเหลานี้มากๆ หรือเป็นประจ า
ทุกวันอาจสงผลใหเกิด ไอ เจ็บคอ ปอดอักเสบ ระคายเคืองตา หรืออาจเสียชีวิตได  
 ผูจัดท าเล็งเห็น อันตรายดังกลาว จึงคิดที่จะดัดแปลงพวงมาลัยในรูปแบบอ่ืนๆ นั้น
คือ พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู เพ่ือใชเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทน ใชแทนพวงมาลัยที่ เป็น
ดอกไมสด เพ่ิมทางเลือกที่ปลอดภัยใหแกผูที่ชื่นชอบ และสนใจอีกทั้งยังมีกลิ่นที่หอม และ
สภาพการใชงานที่คงทนอีกดวย  

นางสาวนัฐชา ภูพังเทียม 
นางสาวอนิตรา โลหิตเสน 
 

หมอนอิงอโรมาจากหลอด
กลิ่นกาแฟ 
   

การบัญชี คณะผูจัดท าไดเห็นถึงปัญหาหลอดน้ าพลาสติกเพ่ิมมากขึ้น จึงคิดคนน าหลอดน้ า
พลาสติกที่ไมไดใชการแลวน ากลับมาใชใหมใหเกิดประโยชน์จนเป็นแนวคิดที่จะท าหมอน
อิงอโรมาจากหลอดกลิ่นกาแฟ โดยน าหลอดมาตัดเป็นชิ้นเพ่ือใสไปในหมอน เพ่ิมเติมดวย
กลิ่นจากกากกาแฟ และเย็บใหเรียบรอยพรอมตกแตงเพ่ือความสวยงามใหกับชิ้นงาน 
สามารถน ามาจ าหนายเพ่ือสรางรายไดและเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยลดปริมาณหลอด
พลาสติกและใชทรัพยากรอยางคุมคา อีกท้ังเป็นการน าของเหลือใชมาท าใหมีมูลคาและเกิด 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ประโยชน์ 

 ในการด าเนินงานผูจัดท าไดท าการศึกษาขั้นตอนการท าหมอนอิงอโรมาจากหลอด
กลิ่นกาแฟ โดยการน าหลอดพลาสติกที่ไมไดใชมาดัดแปลงเป็นสิ่งประดิษฐ์เพ่ือดึงดูดความ
สนใจกับบุคลที่ชื่นชอบในสิ่งประดิษฐ์ และเพ่ิมคุณคาทางการตลาดใหแกสินคา  

ผลการด าเนินพบวา สิ่งประดิษฐ์ คือ หมอนอิงอโรมาจากหลอดกลิ่นกาแฟสามารถ
ดึงดูดใหแกผูสนใจเป็นจ านวนมาก จึงท าใหผูคนเล็งเห็นถึง หลอดพลาสติกที่เหลือใชและ
สามารถน ามาประดิษฐ์ใหเกิดรายไดทั้งยังชวยเพิ่มคุณคาของหลอดดื่มน้ า 

นางสาวจันทร์จิรา โลมาธร 
นางสาวเมธาวี   ทับทิมทอง 
 

ขนมหวานสอดไสการบูร 
  

การบัญชี เนื่องจากการบูรหอม เป็นภูมิปัญญาทองถิ่น สามารถผลิตใชไดตามความตองการ
เป็นการน าพืชที่มีกลิ่นหอมมาใชในการผลิตการบูรหอม ผูจัดท าจึงเห็นถึงความส าคัญของ
การท าใหรูจักพืชที่ ใหกลิ่นหอมหลายชนิด การบูรหอมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ระดับพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนดหรือมาตรฐานอ่ืนที่รองรับ กระบวนการผลิตไมมีความ
ซับซอน ผลิตไดจ านวนมากสามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อจ านวนมากได และมีก าลังการ
ผลิตเพียงพอจากการสืบคนเรื่องการบูร ใหกลิ่นหอมไดทราบสรรพคุณ คุณสมบัติ และ
ประโยชน์ของการบูรเหลานี้เพ่ิมขึ้นดวย โดยใชวิธีคนควาขอมูลเพ่ิมเติมจากหนังสือและ
อินเตอร์เน็ต นาจะเป็นประโยชน์แกผูสนใจทั่วไป การผลิตการบูรหอมใชอุปกรณ์ที่มีใชอยู
โดยทั่วไปในบานและทองถิ่น 

โดยทางคณะผูจัดท าไดท าการจัดท ารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหออกมาในรูปแบบขนม
ไทย เชน ขนมตาล ทองหยอด เม็ดขนุน เป็นตน เนื่องจากทางคณะผูจัดท าไดเล็งเห็นวา
ขนมไทยนั้นมีสีสรรสวยงาม รวมถึงมีลักษณะรูปรางที่สวยงามปราณีตทางคณะผูจัดท าจึงได
น าคุณลักษณะดังกลาวมาประยุกต์ใชในการท าสิ่งประดิษฐ์ ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณคา
ใหกับภูมิปัญญาไทยและเป็นการสงเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทยใหไมลบเลือนไปจาก
สังคมไทย 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชือ่โครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวชลลกานต์    สุระพา 
นางสาวผกามาศ      โซตัง 
 

ดอกไมไลยุง 
                     
 

การบัญชี โครงการ เรื่องดอกไมไลยุง มีจุดมุงหมายเพ่ือลดพาหะน าโรคที่ส าคัญมากอยาง 
“ยุง” ใหหมดไปจากสังคมเพราะ ยุงนั้นมีระบบการด าเนินชีวิตที่ใกลชิดกับคนมากท าใหยุง
สามารถที่จะแพรกระจายเชื้อตางๆเขาสูคนไดอยางงายดาย ท าใหในปัจจุบันนี้มีคนในสังคม
เป็นจ านวนมากที่ตองเจ็บปุวยโดยมียุงเป็นสาเหตุดังนั้นทางคณะผูจัดท าจึงไดมีแนวคิดที่จะ
ลดปัญหาในดานนี้โดยการก าจัดยุงออกจากระบบการด าเนินชีวิตของคนใหไดมากที่สุดโดย
ที่จะน าดอกไมประดิษฐ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ชวยสรางรายไดใหกับใครหลายๆคนมาเป็นสวนประกอบ
ในการจัดท ารูปแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพ่ือใหผลิตภัณฑ์ที่จัดท าขึ้นนั้นมีความพรอมทั้งในเรื่อง
ของประสิทธิภาพการท างานและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายกิจการ      บุญทรัพย์ 
นายพลนิวัฒน์   ชูจันทึก 
นายวิศรุต        พงษ์ไมตรี 
นายวิศรุต         พงษ์ไมตรี 
 

เครื่องวิชวลไลเซอร์แบบ
ประยุกต์ 
   
 

ไฟฟูาก าลัง การท าโครงการชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องวิชวลไลเซอร์แบบประยุกต์โดยใชวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีหาไดในทองถิน่ใหมีขนาดกะทัดรัดน้ าหนักเบาใชงานงายสะดวกในการบ ารุงรักษา
เคลื่อนยายจัดเก็บและมีราคาถูกการหาคุณภาพของเครื่องวิชวลไลเซอร์แบบประยุกต์โดย
การทดสอบสมรรถนะในการใชงานรวมกับเครื่องวิดีโอโปรเจ็กเตอร์เครื่องรับโทรทัศน์และ
ทดสอบระบบการซูมภาพของเครือ่งวิชวลไลเซอร์แบบประยุกต์ด าเนินการทดสอบโดยผูวิจัย
หลังจากท าการทดสอบสมรรถนะแลวท าการประเมินคุณภาพของเครื่องวิชวลไลเซอร์แบบ
ประยุกต์โดยน าเครื่องวิชวลไลเซอร์แบบประยุกต์ไปใชในการเรียนการสอนกับนักเรียน-
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีแผนกวิชาไฟฟูาก าลังแลวท าการประเมินดวยแบบประเมิน
คุณภาพเครื่องวิชวลไลเซอร์แบบประยุกต์โดยแบงการประเมินคุณภาพเป็น 2 ดานคือดาน
รูปแบบและดานการใชงาน 
ผลการวิจัยปรากฏวาเครื่องวิชวลไลเซอร์แบบประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นสามารถใชงานรวมกับ
เครือ่งวิดีโอโปรเจ็กเตอร์และเครื่องรับโทรทัศน์ไดเครื่องวิชวลไลเซอร์แบบประยุกต์สามารถ
แปลงและสงสัญญาณภาพขนาดเล็กสุดคือภาพขนาด 60 มม. x 80 มม. และภาพขนาด
ใหญสุดคือภาพขนาด 210 มม. x280มม. เครื่องวิชวลไลเซอร์แบบประยุกต์มีความ
เหมาะสมในเรื่องขนาดน้ าหนักของเครื่องการเลือกใชวัสดุอุปกรณ์มีความสะดวกในการ
ติดต้ังเครือ่งการบ ารุงรักษาการเคลื่อนยายจัดเก็บและมีความปลอดภัยในการใชงาน 
 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายยงยุทธ์    คุยตวน 
นายวัฒนะ   คงอารมย์ 
นายณัฐวุธ     เปรมใจ 
 

เครื่องทดลองการประจุ
ไฟฟูาของแผงโซลาเซลล์ 
ชื่อนักศึกษา   

ไฟฟูาก าลัง การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุเพ่ือ พัฒนาและสาธิการใชแผงโซลาเซลล์ใหเป็นประโยชน์ 
เพ่ือสรางจิตส านึกในการรูจักคุณคาของพลังงานแลวเขาใจในหลักการผลิตพลังงานไฟฟูา 
เพ่ือสรางจิตส านึกท่ีดีเห็นคุณคาของพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดลอมและธรรมชาติ 
 ผลของการทดลองมีรายละเอียดดังนี้  การทดสอบระบบไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์
ดวยหลอดไฟ LED 12  DC จ านวน 1 หลอด  โดยใชแบตเตอร์รี่เป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟูาที่
ไดมาจาก แผงโซลาเซลล์  ระยะเวลาเปิดไฟฟูาที่เต็มที่ประมาณ 8 ชั่วโมง    การทดสอบ
ระบบไฟฟูาดวยพลังงานแสงอาทิตย์ดวยการใชพัดลม 30w  โดยใชแบตเตอร์รี่ที่เป็นตัวเก็บ
พลังงานไฟฟูาที่ไดมาจากแผงโซลาเซลล์  ระยะการใชไฟฟูาเต็มท่ี 10  ชั่วโมง 

นายวิทยา        อุทุมพันธ์ 
นายนิพัทธ์       วงษ์โกย 
นายวรวิทย์       อุทุมพันธ์ 
 

เครื่องวิชวลไลเซอร์แบบ
ประยุกต์ 
  

ไฟฟูาก าลัง            รายงานเลมนี้เป็นสวนหนึ่งของรายวิชาโครงการ จัดท าขึ้นเพ่ือใหเพ่ือน ๆ นิสิต
นักศึกษา หรือบุคคลที่สนใจไดศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าวิชวล
ไลเซอร์แบบประหยัด ซึ่งเนื้อหาประกอบไปดวย ความหมายของวิชวลไลเซอร์ การ
แกปัญหา ความสามารถในการท างาน และรวมไปถึงการท าวิชวลไลเซอร์แบบประหยัดและ
ขอมูลอื่นๆ ที่ส าคัญอีกมากมาย 

นายกฤษฎา         บุญประไพ 
นายทศพร           จุลศร ี
นายพิพัฒน์          เกตุราม 
 

ผามานควบคุมดวยรีโมท
คอนโทรล 
 
  

ไฟฟูาก าลัง ดวยในปัจจุบันนี้ คนตองการความสะดวกความสบายทุกเรื่องการเปิดหรือปิด
ผามานหลายบานโดยที่ไมตองเสียเวลา  เพราะเฉาะนั้นพวกผมจึงประดิษฐ์ผามานอัตโนมัติ
โดยควบคุมดวย รีโมท หรือแสงแดด  ผามานจะเปิดหรือปิดตามที่เราตองการ ดวยใชระบบ
ควบคุมดวยรีโมท และเพ่ือน าเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาในบทบาทชีวิตประจ าวันใหมากขึ้น
อีกดวย 

หลักการท างานของผามานควบคุมดวยรีโมทคอนโทรลจะสั่งเปิดหรือปิดหรือปรับ
แสงก็ไดทั้งนี้เราจึงน าผามานที่ปรับแสงไดเขามาในสิ่งประดิษฐ์ทั้งนี้สามารถน าผามานอ่ืนๆ
มาประยุกต์ได 

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายวศิน            บัวค า 
นายเจนณรงค์    ทองนอย 
 

ไมกวาดปัดหยากใยปรับ
ระดับได 
  

ไฟฟูาก าลัง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือใชปัดหยากใยที่ พ้ืนที่สูงเชนตามวัด 
หอประชุมสูงๆหรือตามโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่จัดท างานชิ้นนี้ขึ้นมาเพ่ือใหการท างานในที่
สูงไดงายข้ึนสะดวกสบายขึ้น 

นายสรศักดิ์        จันตร ี
นายศิลา            ค าหอมกุล 
นายวชิร         อ านวยสุขเจรญิ 
 

เครื่องปอกเปลืองมังคุด 
  

ไฟฟูาก าลัง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะใหการปอกเปลือกมังคุดใหมีความ
สะดวกในการรับประทานและไมใหเกิดอันตรายในการปอก ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าได
ท าการศึกษาโดยศึกษาเนื้อจากอินเตอร์เน็ตและอาจารย์ที่ปรึกษา  

ผลการด าเนินงานพบวา เครื่องปอกเปลืองมังคุดสามารถใชงานไดจริง และปอกได
งายไมอันตราย 

นายนฤเบศร    ไชยภัทรจิรสิน 
นายสัญลักษณ์  เพลินจิตต์ 
นายสิทธิโชค   แตงเผือก 
 

ชุดดักไขมัน 
  

ไฟฟูาก าลัง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือบ าบัดน้ าเสียในสถานประกอบการและตาม
แหลงชุมชนตางๆ ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาโดยศึกษาเนื้อจากอินเตอร์เน็ต
และรุนพ่ีทีส่ถานประกอบการ   

ผลการด าเนินงานพบวา ชุดดักไขมันสามารถใชงานไดจริง และดักจับไขมันในน้ าไดดี 
โดยไดทดลองดังนี้ ครั้งที่ 1 ระยะเวลาที่ใช 5 วินาที ไดปริมาณไขมันทั้งสิ้น 0.2 กรัม ครั้งที่ 
2 ระยะเวลาที่ใช 10 วินาที ไดปริมาณไขมันทั้งสิ้น 0.4 กรัม ครั้งที่ 3 ระยะเวลาที่ใช 15 
วินาที ไดปริมาณไขมันทั้งสิ้น 0.6 กรัม และครั้งที่ 4 ระยะเวลาที่ใช 20 วินาที ไดปริมาณ
ไขมันทั้งสิ้น 0.8 กรัม          

นายธีรพงษ์ มวงนอยเจริญ 
นายศุภฤทธิ์   เมือองรมย์ 
นายวันเฉลิม   พันธ์ประดิษฐ 
 

อุปกรณ์ชวยดึงสายไฟฟูาใน
ทอรอยสาย 
   

ไฟฟูาก าลัง    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพ่ือประยุกต์เครื่องมือชางใหมีเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ
สามารถพัฒนาตอไปไดอีก2)เพ่ือประหยัดเวลาในการท างานเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือความสะดวกใช
ในการท างานและรวดเร็ว  
            ผลที่ไดรับจากการทดสอบมีรายละเอียดดังนี้ 1.การทดสอบระบบของมอเตอร์โดย

ใชสิ่งของน้ าหนัก7กิโลกรัมเป็นตัวทดสอบมอเตอร์สามารถดึงมาได 2.การทดสอบระบบ

แกนเพลาที่ยึดติดกับเฟืองรับสามรถขับเคลื่อนไดอยางดีทดสอบระบบวงจรไฟตรวจเช็ควา

ไมมีไฟรั่วลงโครงโดยใชมัลติมิเตอร์ในการตรวจสอบ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ดังนั้น ในการไปใชงานนั้น เราทราบกันวามอเตอร์มีการใชงานอยางหลากหลาย

รูปแบบเราสามารถน ามาพัฒนาคนควาไดอยางมากมายแตความรูปแบบของมอเตอร์นั้น 
ยังคงมีการพัฒนามาเรื่อยๆ   

นายนัฐพงศ์     ยุทธวิธี ชุดกิ่งไฟที่ใชโซลาเซลล์ 
 

ไฟฟูาก าลัง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเนื่องในปัจจุบันเทคโนโลยีทางดานแสงและ
พลังงานทดแทนเริ่มมีความเจริญกาวหนาขึ้นเป็นอยางมาก ซึ่งเกิดจากความพยายามของ
มนุษย์ที่จะปรับปรุงสิ่ งที่อยู รอบตัวเพ่ือใหเกิดความสะดวดสบายในการด ารงชีวิต               
จึงจ าเป็นตองศึกษาคนควา การทดลอง เพ่ือน าเทคโนโลยีดานใหมๆถูกน ามาพัฒนามาก
ยิ่งขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆลวนจ าเป็นตองอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบทั้งสิ้น 
เนื่องจากปัจจุบันวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไดเขามามีบทบาทอยางกวางขวางในการประยุกต์ใชใน
งานอุตสาหกรรมและดานอ่ืนๆ ดังนั้นการศึกษาคนควาและทดลอง นับเป็นสวนส าคัญที่ท า
ใหมนุษย์สามารถพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์จนเกิดความเจริญกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็ว 
ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและพลังงานส ารอง
เพ่ือที่จะน ามาประยุกต์ใชกับสังคมในปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงานพบวาการสรางชุดกิ่งไฟที่ใชโซลาเซลล์นั้นตองใชความคิด
สรางสรรค์รูปแบบชิ้นงานออกมาใหสวยงามและควรแสดงไฟชาร์จของแผงโซลลาเซลล์
เพ่ือที่จะไดทราบวาไฟเขาหรือไมชุดกิ่งไฟที่ใชโซลาเซลล์นั้นสามารใชไดเฉพาะกลางคืน
เทานั้น   

นายกิตติกร คงมนต์                
นายโยธิน หัสดี                      
นายเจษฎาพร กระแชงขาว     
 

เครื่องท าความเย็นและ
ความรอนโดยแผนเพลเทียร์ 
     

ไฟฟูาก าลัง เนื่องจากเป็นการประหยัดทรัพยากรเกี่ยวการสรางความเย็นความรอน หาทางออก
จากการไมใช  คอมเพรสเซอร์กับฮีตเตอร์ทางอ่ืนแทน ผูพัฒนาจึงไดเล็งเห็นถึงการสราง
เครื่องท าความเย็นและความรอนโดยแผนเพลเทียร์เป็นแบบชุดสาธิต พกพาได ซึ่งตั้งแตอดีต
จนปัจจุบันการท าความเย็นจะนิยมใช  คอมเพรสเซอร์ในการท าความเย็น แลวความรอนท า
โดยฮีตเตอร์ ซึ่งมีราคาแพง ผูจัดท าจึงน าแผนเพลเทียร์หยิบยกมาใชเป็นกรณีศึกษาส าหรับ
การพัฒนาสราง ความรอนแลวความเย็นไดในเครื่องเดียว แตประสิทธิ์ภาพอาจจะสู 
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   คอมเพรสเซอร์และฮีตเตอร์ไมไดหนัก เนื่องดวยตนทุน ปัจจัยตางๆ ผูจัดท าจึงสรางขึ้นเป็น

ชุดสาธิต  ไวเป็นการศึกษา 
ในการจัดท าโครงงานนี้ทางผูจัดไดน าวิชาความรูที่ไดศึกษามาปรับใชใหเกิดประโยชน์

สูงสุดจึงน าหลัก การของการท าความเย็นและความรอน มาด าเนินการโดยใชแผนเพลเทียร์
ติดพัดลมแลวเปุาออกมาทั้งสองฝั่งซึ่งแผนเพลเทียร์สามารถสรางความรอนแลวความเย็นได
ทั้งสองฝั่ง เมื่อจายกระแสไฟฟูาเขาไปเป็น ก็จะท างาน 

จากการทดลองจะแสดงถึงความแตกตางอยูชัดเจน อยูระหวาง 11 – 13 องศา โดย
ประสิทธิ์ภาพในการท าความเย็นจะอยูประมาณ 31 – 35 องศา ท าความเย็นลงจาก
อุณหภูมิในหองไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 1 – 2 องศา ความเย็นจะสูความรอนไมไดมากเทาไหร 
เนื่องจากแผนเพลเทียร์ท าความรอนมากกวาความเย็นจึงเป็นที่มาท าใหความเย็นสูรอนไมได 
สวนเรื่องความรอน ท างานไดเป็นอยางดีโดยประสิทธิ์ภาพในการท าความรอนจะอยู
ประมาณ 44 – 47 องศา ท าความรอนเพ่ิมจากอุณหภูมิในหองไดโดยเฉลี่ยอยูที่  12 – 17 
องศา คาเฉลี่ยการใชไฟ ไดท าการสรางสวิตช์ปิดเปิดไวสองชุด หนึ่งชุดจะมีแผนเพลเทียร์ตัว
ใหญอยูหนึ่งตัวซึ่งจะท าใหเกิดการดึงไฟกันระหวางการเปิดสองสวิตช์  ไฟจะใชเป็น DC 12V 

นายกมราศ อินทะชิต 
นายชาญชัย ธงศร ี
นายชาญณรงค์ ธงศร ี
 

ชุดสาธิต การเกิด
สนามแมเหล็กในขดลวด
ตัวน า  
  

ไฟฟูาก าลัง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค ์
1. เพ่ือความรูความเขาใจของการเกิดสนามแมเหล็กในขดลวดตัวน า 
2. เพ่ือเป็นสื่อการสอนกับนักเรียนนักศึกษา 
3. สามารถท าการทดลองและน าไปตอยอดได 
4. นักเรียนนักศึกษาสามารถน าไปใชในชีวิตประจ าวัน 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษา     
1. รวมกลุมท าโครงงาน 
2. วางแผนการท างาน 
3. ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องท าโครงงาน 
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   4. ดูตนทุน 

5. ด าเนินงานตามเปูาหมาย 
6. รวบรวมขอมูลที่ได 
7. น าเสนอผลงาน 

ผลการด าเนินงานพบวาสายไฟที่น ามาใชเป็นแหลงจายมีขนาดเล็กเกินจึงท า ใหสายเกิด
ความรอน เรา  จึงเพ่ิมขนาดสายใหใหญกวาเดิม  ชิ้นงานจึงใชงานไดจริงสามารถเกิด
สนามแมเหล็กไดจริง 

นาย เกริกพล       บุญจิต 
นาย จิรายุ              บุญเกิด 
นาย พิชิตพล         สีสุกงาม 
 

ชุดสาธิตการก าเนิดไฟฟูา 
   

ไฟฟูาก าลัง ดวยในปัจจุบันมีการใชพลังงานไฟฟูามีกันอยางแผหลายประกอบกับการดารงชีวิต 
ประจาวันคนเรามักจะมีเวลาในการทางานรวมกับการเดินทาง มีระยะเวลาที่มากกวาเดิม 
เครื่องใช ไฟฟูาหลายประเภทจึงถูกหยิบยกสูชีวิตประจาวัน มนุษย์มากขึ้น เชน
เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทานาอุนเป็นตน เป็นผลใหคาพิกัดกระแสไฟฟูา มีการใช
งานเป็นจานวนมาก โดยผูใชกระแสไฟฟูาจะเป็นผูสูนเสียคาใชจายกระแสไฟฟูากับการ
ไฟฟูามากขึ้นกวาเดิม จึงเป็นผลใหอัตราไฟฟูาที่ไดมาเป็นแหลงพลังงานทดแทน 

หลักการเครื่องก าเนิดไฟฟูาจากสนามแมเหล็กพลักดัน เป็นตัวผลักกระแสไฟฟูา 
โดยมิตองอาศัยพลังงานจากแสดงแดดหรือพลังงานลม อันพลังงานไฟฟูาที่ไดมา จะเป็นมา 
จะเป็นพลังงานน ามาทดแทนในสวนของผลิตกระแสไฟฟูาในสวนอื่นๆ 

จากหลักการเหตุผลการคิด ถือไดวาแหลงพลังงานทดแทนใหม โดยน ามาเป็น
สวนลดอัตราการใช กระแสไฟฟูา บางสวนภายในบานพักอาศัย อันทาใหการช าระคา
กระแสไฟฟูาลดลง ในระยะยาว                                                        

นายจิรายุส   ซายบุรี 
นายชัยเทพ   สุขงาม 
นายอานนท์  มวงสาร 
 

รีวิวเครื่องท าความเย็น 
  

ไฟฟูาก าลัง เนื่องจากในปัจจุบันการคิดคนสารท าความเย็นในรูปแบบใหมมาทดแทนสารท าความเย็น
แบบเดิม  ที่มีผลตอการใชงาน  และมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมดานบรรยากาศให              
นอยที่สุด  ผนวกกับการใชงานเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่มีการติดตั้งใชงาน              
ในปัจจุบันกันอยางมากมายอยูแลว  โดยจะสามารถน ามาใชรวมกันไดโดยไมตองเสีย 
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   คาใชจายมากนัก จึงตัดสินใจที่จะสรางสิ่งประดิษฐ์   ภายใตชื่อวา   รีวิวเครื่องท าความเย็น                  

( Review Refrigerator )  
ผลการด าเนินงานพบวา สารท าความเย็น R404a ใหความเย็นไดมากกวาและท า

ความเย็นไดเร็วกวา สารท าความเย็น R134a  เราสามารถน าระบบเครื่องท าความเย็นแบบ
เกามาใชสารท าความเย็นตัวใหมได โดยไมตองเสียคาใชจายมากในการเปลี่ยนเครื่องท า
ความเย็นตัวใหม 

นายนิธี       ศิริสัตยะวงศ์ 
นายสถิตพล         ไชยโย 
นายสันติสุข         อิสรัญ 
 

กลองทดลองอเนกประสงค์ 
   

ไฟฟูาก าลัง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะดวกในการหยิบจับอุปกรณ์ตอผูใชงานเพ่ือลด
พ้ืนที่ในการจักเก็บอุปกรณ ์เพ่ือการทดลองอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กไดงายยิ่งขึ้น
เพ่ือลดเวลาในการหาอุปกรณ์ที่จักเก็บอุปกรณ์ เพ่ือการท างานที่งายขึ้นในการประดิษฐ์
ชิ้นงาน 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวโครงการ
หลังจากนั้นจึงเริ่มหาวัสดุอุปกรณ์ตางมาเพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการท าโครงของกลอง
ขึ้นมากอนแลวจึงคอยตอวงจรตางๆแลวน าไปติดตั้งบนตัวกลองจากนั้นจึงท าการทดลองวงจร
ครั้งที่1ผลปรากฏวาใชงานไดปกติจึงเริ่มท าการโปฺวสีขัดสีและทาสีเพ่ือเพ่ิมความสวยงามใหกับ
โครงการหลังจากนั้นจึงท าการทดลองวงจรครั้งที่2หลังจากทาสีตกแตงสามารถใชงานไดปกติ
แลวจึงจบการปฏิบัติงานดวยการติดตั้งแผนอะคิลิค มือจับและบานพับตางๆ 

ผลการด าเนินงานพบวาการทดลองการใชงานเพาเวอร์ซับพลาย แบบดิจิตอล DC 
30 v นั้น ไดขอสรุปแลวการท างานปรับคาแรงดันจาก 1 - 30 v สามารถท างานไดตรง
ตามที่วางรูปแบบไวการท ากลองนั้น ไดขอสรุปวาการใชงานสามารถขนยายที่ได และเก็บ
สามารถเก็บอุปกรณ์จ าเป็นในการตามวงจรการทดลองได ดานบนกลอง นั้นสามารถท าการ
ทดลองอุปกรณ์ตางได เพราะมีแผนบอร์ดส าหรับการทดลองตางๆ และการตอไฟ DC ขนาด 
1 – 30 v ไปใชงานกับอุปกรณ์อ่ืนๆได 
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นายเกษม       ขวัญยืน     
นายวีรศักดิ์     ค าเหลา       
นายสิทธิพงษ์    กันเชียง      
 

รถเข็นยกของระบบนิวเม
ติกส ์
 

ไฟฟูาก าลัง รถเข็นยกของระบบนิวเมติกส์ มีจุดประสงค์เพ่ือชวยในการยกหรือเคลื่อนยาย
สิ่งของที่มีน้ าหนักมาก  โดยโครงงานนี้ไดวางแผนเป็นสองสวน สวนแรกเป็นสวนสารนิพนธ์
ไดม ีการศึกษาคนควาทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการออกแบบชิ้นสวนดวยคอมพิวเตอร์สวนที่สอง
เป็นสวนของ การปฏิบัติโดยการศึกษาแบบและทฤษฎีที่มีการเกี่ยวของอยางละเอียด โดย
ผลการด าเนินงาน รถเข็นยกของระบบนิวเมติกส์ ปรากฎวา สามารถชวยในการยกหรือ
เคลื่อนยายสิ่งของที่มีน้ าหนักมากไดดี โดยมีชุดควบคุมชุดวาลไฮดรอลิกส์ท าใหกระบอก
สูบไฮดรอลิกส์เคลื่อนท่ีเขา - ออก  รถเข็นยกของระบบนิวเมติกส์ จึงสามารถเคลื่อนที่บีบ – 
คายไดและตัวรถเข็นยังมีลอที่สามารถท าให เคลื่อนที่ไปในบริเวณท่ีตองการได อยางสะดวก 

นายเกียรติศักดิ์   บุตรวงษ ์
นายวัชรพงษ์     วารุกะ 
นายทเนศ        กลั่นงาม 

งูเหล็กพลังน้ า ไฟฟูาก าลัง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะดวกในการลางสิ่งของหรืองานตางๆ ให
งายขึ้นตอผูใชงานเพ่ือลดระยะเวลาในการจัดการลางอุปกรณ์ตางๆ ลางในรูหรือชองแคบๆ 
ขนาดเล็กไดงายยิ่งขึ้นเพ่ือลดเวลาในการลาง เพ่ือการท างานที่งายขึ้นในการประดิษฐ์ชิ้นงาน 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการ
หลังจากนั้นจึงเริ่มหาวัสดุอุปกรณ์ตางมาเพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการหาซื้อตัวปั้มน้ า
แลวจึงคอยตออุปกรณ์การลางตางๆ แลวน าไปหมุนใสกับตัวถังจากนั้นท าการทดลองฉีดน้ า
วาออกตามตองการของเราครั้งที่ 1 ผลปรากฏวาใชงานไดปกติจึงเริ่มท าการพนสีและทาสี
เพ่ือเพ่ิมความสวยงามใหกับโครงการหลังจากนั้นจึงท าใหการทดลองฉีดน้ าอีกครั้ง ครั้งที่ 2 
หลังจากทาสีตกแตงสามารถใชงานไดปกติแลวจึงจบการปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินงานพบวาการทดลองการใชงานท าไดตามที่ตองการและสามารถ
เปลี่ยนหัวไดอีกหลายหัวโดยท าหัวฉีดขึ้นมาเพ่ือแบบใชงานแบบตางๆ ออกกันไปอีกหลา
หลายแบบทางเราไดท าการทดสอบหัวแลววาใชงานไดตามปกติและไมมีขอบกพองอไรทาง
เราจึงน าเอาโครงการนี้ 

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายเกียรติศักดิ์  ไชยวงค์ 
นายพีระพงค์    บุญมี 
นายวรเมธ      พิกุล 

จานรองแกวชาร์จแบตสมาร์
โฟน 

ไฟฟูาก าลัง การท าใหพลังงานความรอนหรือความเย็นที่เสียไป น ากลับมาใชใหมเพราะยุคสมัย
ที่เปลี่ยนไปผูคนหันมาเลนสมาร์ทโฟนกันมากขึ้นดังนั้นผูประดิษฐ์จึงน าพลังงานความรอน
และความเย็นที่ไดจากแกวชาหรือเครื่องดื่มตางๆ มาใชประโยชน์โดยการน าความรอนและ
ความเย็นมาชาร์จแบตสมาร์ทโฟน และวัตถุประสงค์หลัก คือ แผนรองแกวท ามาเพ่ือมชรอง
แกวและท่ีพบเห็นบอยครั้งคือ แกวน้ าเย็น หรือ น้ ารอน จะวางไวในถาดรอง และความรอน
และความเย็นจ าท าให แผนเพลเทียร์ผลิตกระแสไฟฟูามาชาร์จแบตสมาร์ทโฟนได จานรอง
แกวชาร์จแบตสมาร์ทโฟน นี้เป็นอุปกรณ์ที่ชวยใหความรอนและความเย็นไมเสียไปโดยเปลา
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายวันเฉลิม เอ่ียมชะโอด  
นายวรินทร์ ผิวออน 

พั ด ล ม ไ อ เ ย็ น พ ลั ง ง า น
หมุนเวียน  
 

ไฟฟูาก าลัง การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือไหรูและเขาใจเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานและเพ่ือใหผูจัดทาโครงการไดศึกษาหาขอมูลทาใหไดความรูเพ่ิมเติม ไดรูหลักการ
ตอวงจรตางๆ หลักการตอวงจรการชาร์จแบตเพื่อนามาชาร์จแบต  
ในการดาเนินงานนั้นผูจัดทาไดทาการศึกษา การที่คนตองใชจายคาไฟเป็นจานวนมาก             
เราจึงไดจัดทาอุปกรณ์ท่ีมีคนใชเป็นจานวนมาก มาวิเคราะห์หาวิธีการประหยัดคาไฟและทา
ไหเกิดประโยชน์สูงสุด  

ผลการดาเนินงานพบวา การที่เราใชพัดลมตัวนี้สามารถลดคาไฟฟูาไดดีตอบโจทย์
ผูที่มีภาระมาก และยังชวยผอนคลายไดดวยไอเย็นจากพัดลม 

นายกัมปนาจ ธรรมธารา  
นายสุรศักดิ์ มะณีวงศ ์

พัดลมไอเย็นจากน้ าแข็ง  
 

ไฟฟูาก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เป็นสถานศึกษาที่ส าคัญในการผลิตบุคลลากรดานวิชาชีพ
ออกสูตลาดแรงงานและสภาพความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ปัจจุบันทาให การขยายการผลิตทางดานอุสาหกรรมอยางกวางขวาง นักศึกษาดานสาย
วิชาชีพจึงเป็นที่ตองการ ของตลาดแรงงานเป็นจานวนมากดวยเชนกัน สถาบันการศึกษา
ตางๆไดใหความส าคัญตอการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือใหสถาบัน
และบุคลากรไดเรียนรูและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่ไมมีที่สิ้นสุด  
คณะผูจัดทาเล็งเห็นวาความส าคัญของความรอนที่มีบนโลกจึงไดจัดทาการศึกษาคนควา
ออกแบบและทาการทดลองเกี่ยวกับพัดลมไอเย็นจากน้ าแข็ง ที่นามาใชงานไดจริง ทั้งนี้
ทั้งนั้นเราตองค านึงถึงประสิทธิภาพในการใชงานของพัดลมไอเย็นจากน้ าแข็งวาจะประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดเพ่ือที่จะไดบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีเราตั้งไว  
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   คณะผูจัดทาหวังวาโครงการนี้จะสามารถเป็นแนวทางการจัดทาโครงการของผูที่

สนใจและสามารถนามาใชใหเกิดประโยชน์ 
นายปฐวี    ธูปเทียน 
นายฐากุล  เนตรลักษณ์ 
 

หมอหุงขาวพลังงาน
แบตเตอรี่ 
   

ไฟฟูาก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เป็นสถานศึกษาที่ส าคัญในการผลิตบุคลากรไดวิชาชีพออก
สูตลาดแรงงานและสภาพความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน
ท าใหการขยายการผลิตทางดานอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง นักศึกษาดานสายวิชาชีพจึง
เป็นที่ตองการของตลาดแรงงานเป็นจ านวนมากดวยเชนกัน สถาบันการศึกษาตางๆไดให
ความส าคัญตอการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อใหสถาบันและบุคลากร
ไดเรียนรูและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่ไมมีที่สิ้นสุด 

คณะผูจัดท าจึ ง เล็ ง เห็นวาความส าคัญของแบตเตอรี่ที่มีบนโลกจึ งไดจัด
ท าการศึกษาคนควาออกแบบและท าการทดลองเกี่ยวกับหมอหุงขาวพลังงานแบตเตอรี่              
ที่น ามาใชงานไดจริง ทั้งนี้ทั้งนั้นเราตองค านึงถึงประสิทธิภาพในการใชงานของหมอหุงขาว
พลังงานแบตเตอรี่วาจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดเพ่ือที่จะได
บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว 

คณะผูจัดท าหวังวาโครงการนี้จะสามารถเป็นแนวทางการจัดท าโครงการของผูที่
สนใจและสามารถชวยลดมลพิษทางอากาศโดยน าแบตเตอรี่มาใชใหเกิดประโยชน์ 

นายณัฐวุฒิ     กลองประยุทธ 
นายศักดิ์ติญา  อริยะทัศน์  
 

ปลั๊กไฟตั้งเวลา  
   

ไฟฟูาก าลัง  การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใหเกษตรกรไดน าไปใชและเพ่ือใหผูจัดท า
โครงการไดศึกษาหาขอมูลท าใหไดความรูเพ่ิมเติม  ไดรูหลักการตอวงจรตางๆ หลักการตอ
วงจรการตั้งเวลาเพ่ือน ามาใชควบคุมเครื่องใชไฟฟูา 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษา การที่คนตองไปตางจังหวัดแตมีภาระที่
ตองดูแลเชนปลา ตนไม ก็เลือกที่จะทิ้งไปเพราะไมสามารถมาท าหนาที่ 

ผลการด าเนินงานพบวา การที่เราไดใชปลั๊กไฟตั้งเวลาตัวนี้สามารถใชงานไดดีตอบ
โจทย์ผูที่มีภาระท่ีตองดูแลเชน ปลา ตนไม โดยจะสามารถควบคุมเวลาไดอยางอิสระ 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายธนากร  ทองจาด 
นายกัปตัน  พ่ึงแยมสรวล 
 

เครื่องผาแตงโม 
   

ไฟฟูาก าลัง เนื่องจากในปัจจุบันนี้ไดมีเทคโนโลยีตางๆมากมายเขามาใชในชีวิตประจ าวันของ
แตละบุคคลนั้นมากหลาย  ซึ่งใครหลายๆคนอาจจะมองขามการผาแตงโม ซึ่งอาจจะตอง
เสียเวลามาก  และเสี่ยงการเกิดบาดแผลจากมีดในระหวางการผานั้นได  และใน
ขณะเดียวกันยังสามารถผาแตงโมใหเป็นชิ้นไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว เหมาะส าหรับผูที่
ประกอบอาชีพคาขายแตงโม และ พอบานแมบานทั่วไป 

นายธีรภัทร์ พอคา  
นายธนากร รวมรักษ์ 

เตาแก฿สตั้งเวลา ปิดอัตโนมัติ  ไฟฟูาก าลัง ในปัจจุบันการใชแก฿สหุงตมอุนหรือประกอบอาหาร ผูใชมักจะมีการลืมตรวจสอบ
การประกอบอาหารวาไดตามความตองการหรือไม โดยบอยครั้งทาใหอาหารที่ทาการอุน
หรือประกอบใหมไหมได และเมื่อมีการทิ้งไวในระยะเวลานานๆ ก็ทาใหเกิดการสูญเสีย
พลังงานในครั้งนี้ และสามารถทาใหเกิดอัคคีภัยไดในภายหลังตามมา โดยผูคิดคน
สิ่งประดิษฐ์เล็งเห็นการประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยในการใชงานเป็นหลักสาคัญ 
จึงสรางอุปกรณ์การจายแก฿สหุงตมเป็นระบบปิดอัตโนมัติ โดยใชโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid 
Valve) เป็นวาล์วควบคุมการปิดแก฿สหุงตม ผานอุปกรณ์ตั้งเวลา จึงตัดสินใจที่จะสราง
สิ่งประดิษฐ์ ภายใตชื่อวา เตาแก฿สตั้งเวลา ปิดอัตโนมัติ (Automatic Gas Closed 
Equipment)  

ผลการดาเนินงานพบวาจากการศึกษาและทดลองอุปกรณ์ที่นามาใชในสิ่งประดิษฐ์ 
ชนิดตางๆแลวนั้นจึงไดผลสรุปจากกลุมผูทาสิ่งประดิษฐ์ดังนี้ ควรใชแบตเตอรี่ชนิดที่ไมตอง
เติมนากลั่น (Dry battery) เนื่องจากสามารถหาซื้อไดงายในทองตลาดอุปกรณ์ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปและมีอายุการใชงานที่ยาวนาน กอนทาการ Bac up ใหมสิ่งประดิษฐ์
เหมาะแกการนามาประยุค เพ่ือนามาเป็นตนแบบหรือแบบอยางในการนาแบตเตอรี่ชนิดที่
ไมตองเติมนากลั่น (Dry battery) ไปใชงานในชีวิตประจาวันไดเหมาะสมเมื่อนาแบตเตอรี่
ชนิดที่ไมตองเติมนากลั่น (Dry battery) มาประยุคใชกับสิ่งประดิษฐ์ เตาแก฿สตั้งเวลา ปิด
อัตโนมัติ (Automatic Gas Closed Equipment) นี้สามารถนามาประยุคเขากันได และ
สามารถใชงานไดสะดวก 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายสิทธิวัต          สุระประจิต
นายธนพัฒน์ บุตรราช 
 

เครื่องหยอดเมล็ดขาวโพด  
         

ไฟฟูาก าลัง ความเป็นมาของโครงการ 
 เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ขาวโพดเป็นธัญพืชที่มีความส าคัญตอเศรษฐกิจ มีการ
เพาะปลูก แปรรูป เพ่ิมมูลคา และสงออกซึ่งสรางรายไดใหแกผูผลิตแตการปลูกขาวโพด
อาจจะใชเวลาในการปลูกนานเพราะการปลูกขาวโพดทุกชนิดลวนตองใชเวลาในการเตรียม
ดินคอนขางนานและจะตองมาเสียเวลากับการปลูกอีกท าใหเสียทั้งแรงเสียทั้งเวลาและ
ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้นดวย การที่ปลูกขาวโพดกลาง
แดดนานๆอาจจะท าใหไมสบายและเป็นสาเหตุใหลมปุวยได  

ทางผูจัดท าเกิดความสนใจจึงน ามาสูการศึกษาคนควาโคตรงการสิ่งประดิษฐ์เรื่อง
เครื่องหยอดเมล็ดขาวโพดจัดท าขึ้นเพ่ือประดิษฐ์เครื่องหยอดเมล็ดขาวโพดเพ่ือชวย
ประหยัดเวลาทุนแรงและเพ่ิมความสะดวกสบายใหแกผูใชสามารถปลูกเมล็ดขาวโพดได
อยางตอเนื่องท าใหปลูกเมล็ดขาวโพดไดอยางตอเนื่องในเวลาอันรวดเร็ว เหมาะส าหรับผูที่
ท าอาชีพเกษตรกรรม และชาวไรชาวสวนขาวโพด 

ผลการด าเนินงานพบวาจากการศึกษาและทดลองอุปกรณ์ที่น ามาใชในสิ่งประดิษฐ์ 
ชนิดตางๆแลวนั้นจึงไดผลสรุปจากกลุมผูท าสิ่งประดิษฐ์ดังนี้ ควรใชเป็นรองเทาและ
เบรคจกัรยาน  เนื่องจากสามารถหาซื้อไดงายในทองตลาด ประหยัดและ สามารถซอมแซม
ไดงาย 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. สามารถปลูกเมล็ดขาวโพดโดยรวดเร็วและสะดวกสบาย  
2. เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดขาวโพดในรูปแบบ

อุตสาหกรรมใน    
3. สามารถท าการทดลองและน าไปตอยอดได 
4. นักเรียนนักศึกษาสามารถน าไปใชในชีวิตประจ าวัน 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายยุทธนา  ชอบละคร 
นายวาริชาติ เรียงประดับ 
 

จักรยานปั้มน้ าพลัง
แสงอาทิตย์ 
   

ไฟฟูาก าลัง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
หากคิดถึงวิธีการที่จะน าน้ าจากบอไปสูอีกบอหนึ่งเพ่ือใชโดยนึกยอนไปถึงใน

สมัยกอน ที่ยังไมมีเทคโนโลยีทันสมัยมากมายเหมือนในปัจจุบัน  วิธีธรรมดาสามัญที่คนจะ
คิดไดยอมตองการภาชนะบางอยาง เชน ถังน้ าหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่สามารถบรรจุน้ าไปสูอีกที่หนึ่ง
ได  ทั้งนี้ทั้งนั้นการเคลื่อนยายโดยใชอุปกรณ์หรือภาชนะเขามาชวย หากขาดแรงคนก็ไม
สามารถโยกยายได  ในเรื่องการขนยายน้ า เครื่องสูบน้ าอัตโนมัติจึงเป็นเทคโนโลยีที่คน
นิยม  เพราะการใชงานไมยุงยากอะไรมากอีกทั้งไมตองออกแรงมากดวย  แตขึ้นชื่อวา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยยอมมีความซับซอน  ยากที่คนธรรมดาอยางชาวบานในชนบทสามารถ
ซอมแซมไดดวยตนเอง  ซึ่งหากเกิดการช ารุดเราก็มักไมมีทางเลือกที่จะตองสงไปซอมท าให
ตองเสียคาใชจายจักรยานปั้มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ไดรับการสรางขึ้นถึงแมจะไมใช
ระบบอัตโนมัติส าเร็จรูปรวมทั้งยังตองอาศัยแรงปั่นและพลังงานไฟฟูาจากแสงอาทิตย์ แตก็
เป็นเทคโนโลยีแบบงายที่ระดับชาวบานสามารถท าความเขาใจไดไมยาก เมื่อช ารุดก็สามารถ
ซอมแซมไดเองโดยที่ไมตองสงใหชางซอม ซึ่งอาจตองเสียคาใชจ ายราคาแพงความส าคัญ
ของปัญหา เศรษฐกิจพอเพียง คือการใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคาและเกิดประโยชน์สูงสุด  
เพ่ือใหการด ารงชีวิตเป็นไปอยางเรียบงายไมสิ้นเปลือง โดยน าอุปกรณ์ที่เหลือใชมาท าเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์และใชไดจริง  

ดังนั้นคณะของขาพเจาจึงจัดท าจักรยานปั้มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือใหนักเรียน
ศึกษาไดรูจักถึงการท างานของระบบปั้มน้ าพลังงานไฟฟูาจากแสงอาทิตย์ไดทราบถึงชิ้นสวน
ตางๆของระบบปั้มน้ ารูถึงการสูบน้ าจากปั้มขึ้นมาใช 

นายกิตติพงษ์  เอี่ยมวิลัย 
นายนฤเบศร์  แซลิ้ม 

เครื่องแกะเมล็ดขาโพด ไฟฟูาก าลัง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชวยประหยัดเวลาทุนแรงและเพ่ิมความ
สะอาดสบายใหแกผูใชและปลอดภัยกวาการใชมีดฝานสามรถแกะเมล็ดขาวโพดไดใน
ปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว เหมาะส าหรับผูที่ประกอบอาชีพคาขายขาวโพดแปรรูป
และชวยแกปัญหาในการแกะเมล็ดขาวโพดดวยมือที่มีความสาชา สามารถน ามาใชใน 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   อุตสาหกรรมครัวเรือนหรือการคาขนาดเล็กได 

ผลการด าเนินงานพบวาเครื่องแกะเมล็ดขาวโพดนั้นสามารถแกะเมล็ดขาวโพดได
ตามวัตถุประสงค์ คือ ตามจ านวนที่ผูท าการทดลองไดก าหนดไวนั้น สามารถแกะเมล็ด
ขาวโพดในระยะเวลาที่ไดก าหนด ดังนั้นจึงเป็นการประหยัดเวลาและไดปริมาณขาวโพด
มากขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวและเพ่ิมปริมาณการแกะเมล็ดขาวโพดเพ่ือรายไดและเพ่ือ
ปลอดภัยในการท างาน 

นายสุรเชษฐ์  ประหัส 
นายณัฐกานต์  เพราะผักแวน 

เครื่องฉีดยาพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ไฟฟูาก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เป็นสถานศึกษาที่ส าคัญในการผลิตบุคลากรดานวิชาชีพ
ออกสูตลาดแรงงานและสภาพความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ปัจจุบันท าใหการขยายการผลิตทางดานอุตสาหกรรมอยางกางขวาง นักศึกษาดานสาย
วิชาชีพจึงเป็นที่ตองการ ของตลาดแรงงานเป็นจ านวนมากดวยเชนกัน สถานบันการศึกษา
ตางๆ ไดใหความส าคัญตอการการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให
สถาบันและบุคลากรไดเรียนรูและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่ไมมีที่สิ้นสุด 

คณะผูจัดท าเลงเห็นวาความส าคัญของแสงอาทิตย์ที่มีบนโลกจึงไดจัดท าการศึกษา
คนควาออกแบบและการทดลองเกี่ยวกับเครื่องฉีดยาพลังงานแสงอาทิตย์ ที่น ามาใชงานได
จริง ทั้งนี้ทั้งนั้นเราตองค านึงถึงประสิทธิภาพในการใชงานของเครื่องฉีดยาพลังงาน
แสงอาทิตย์วาจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดเพ่ือที่จะไดบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว 

นายการัณยภาส  เตาปั้น 
นายสิทธิโชค  วุฒินานนท์ 

เปลเด็กแกวงใชกลอง
คอนโทรล 

ไฟฟูาก าลัง ตั้งแตสมัยอดีตกาลเปลไกวเด็กนั้นก็ไมมีกันมาแลว แตจะเป็นเปลไกวเด็กแบบ
ธรรมดา ยังไมมีเปลที่ทันสมัยหรือเปลที่ไกวเองไดอยางปัจจุบัน โดยผูคิดคนสิ่งประดิษฐ์
เล็งเห็นการประหยัด เชน ประหยัดเวลา เปลแกวงอัตโนมัติชวยแบงเบาภาระโดยท าใหพอ
แมสามารถจัดการธุระอ่ืนๆ ภายในบานไดในขณะที่ลูกนอยก าลังหลับสบายหรือก าลัง
เพลิดเพลินอยูในเปลแกวงอัตโนมัติ เป็นตน จึงตัดสินใจที่สรางสิ่งประดิษฐ์ เปลเด็กแกวงใช
กลองคอนโทรล  

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ผลการด าเนินงานพบวา จากการศึกษาและทดลองอุปกรณ์ที่น ามาใชใน

สิ่งประดิษฐ์จึงไดผลสรุปจากกลุมผูจัดท าสิ่งประดิษฐ์ดังนี้ ควรใชเปลเด็กที่แข็งแรงกวานี้ 
เพ่ือไมใหเปลเด็กกระตุกและตองการหาระยะเพ่ิมอีก 

นายศุภชัย  ไกรถาวร 
นายมาโนชญ์  แสงศรี 

เครื่องตัดหญาพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ไฟฟูาก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่ส าคัญในการผลิตบุคลากรดานวิชาชีพออก
สูตลาดแรงงานและสภาพความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจขอลงประเทศไทยใน
ปัจจุบันท าใหการขยายการผลิตทางดานอุตสาหกรรมอยางกาวขวาง นักศึกษาดานสาย
วิชาชีพจึงเป็นที่ตองการ ของตลาดแรงงานเป็นจ านวนมากดวยเชนกัน สถาบันการศึกษา
ตางๆ ไดใหความส าคัญตอการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือใหสถาบัน
และบุคลากรไดเรียนรูและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่ไมมีที่สิ้นสุด 

คณะผูจัดท าเล็งเห็นวาความส าคัญของแสงอาทิตย์ที่มีบนโลกจึงไดจัดท าการศึกษา
คนควาออกแบบและท าการทดลองเกี่ยวกับเครื่องตัดหญาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ท ามาใช
งานไดจริง ทั้งนี้ ทั้งนั้นเราตองค านึงถึงประสิทธิภาพในการใชงานของเครื่องตัดหญา
พลังงานแสงอาทิตย์วาจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดเพ่ือที่จะ
ไดบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไวคณะผูจัดท าหวังวาโครงการนี้จะสามารถเป็นแนวทางการ
จัดท าโครงการของผูที่สนใจและสามรถชวยลดมลพิษทางอากาศโดยน าแสงอาทิตมาใชให
เกิดประโยชน์ 

นายวีรยุทธ  ธิมาบุตร 
นายแสงชัย เณรศิริ 

เครื่องขัดรองเทา ไฟฟูาก าลัง ในปัจจุบันผูคนตางๆ มักมุงเนนไปในเรื่องการเรงรีบไปกับการท างานและสิ่งเล็กๆ 
เชนการขัดรองเทาทางคณะผูจัดท าจึงเล็งเห็นความส าคัญของสิ่งอ านวยความสะดวกใหแก
มนุษย์เรา นั่นคือ เครื่องขัดรองเทาซึ่งเป็นเครื่องจะอ านวยความสะดวกแกผูคนในยุคดลกา
วิวัฒน์ซึ่งมีความรวดเร็วกวาการขัดดวยมือ จึงท าใหรองเทาผูที่มีความสะอาดและรวดเร็ว 
เพราะเครื่องขัดรองเทา (Shoe Shine machine) จะท างานเมื่อทานกดปุุมเปิดเครื่องขัด
รองเทาพียงแคผูใชสอดรองเทาเขาไปในเครื่องขัดรองเทาก็จะท าใหทานมีรองเทาที่สะอาด
แลวหนาใสมากขึ้นจึงตัดสินใจคิดท่ีจะจัดท าสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นภายใตชื่อวา เครื่องขัดรองเทา 

  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   (Shoe Shine machine)  

ผลการด าเนินงานพบวาจากการศึกษาและทดลองอุปกรณ์ที่น ามาใชในสิ่งประดิษฐ์ 
ชนิดตางๆ แลวนั้นจึงไดผลสรุปจากกลุมผูท าสิ่งประดิษฐ์ดังนี้ ควรใชมอเตอร์ 1 เฟส 
(Motor) เนื่องจากสามารถซื้อไดงายในทองตลาดอุปกรณ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
และมิใชกันอยางแพรหลาย เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถน าศึกษาและลงมือ
ปฏิบัติเองได น ามาประยุกต์ใชกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องขัดรองเทา (Shoe Shine machine) 
นี้สามารถน ามาประยุคเขากันไดละสามรถใชงานไดสะดวก 

นายธีรเดช  คงมี 
นายทศพร  อิ่มพร 

กลองเสียบไมลูกชิ้น ไฟฟูาก าลัง การจัดท าโครงการการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเนื่องจากบอยครั้งที่มีลูกคารอเต็มราน 
แลวผูขายเรงรีบจนเกิดอุบัติเหตุ โดยปลายแหลมของไมเสียบลูกชิ้นจะทิ่มต าหรือบางเจา              
ก็ตองอาศัยจากการจางคนมาเสียบลูกชิ้นเพ่ิมปริมาณลูกชิ้นที่ขายใหทันตอความตองการ
ของลูกคา โดยผูคิดคนสิ่งประดิษฐ์เรงเห็นการประหยัดระยะเวลาเพื่อประหยัดคาใชจายและ
เพ่ือปลอดภัยในการท างานเป็นหลักส าคัญจึงตัดสินใจที่จะสรางสิ่งประดิษฐ์ ภายใตชื่อวา 
กลองเสียบไมลูกชิ้น 

ผลการด าเนินงานพบวากลองเสียบไมลูกชิ้นนั้นสามารถเสียบไมลูกชิ้นไดตาม
วัตถุประสงค์ คือ ตามจ านวนที่ผูท าการทดลองไดก าหนดไวนั้น สามารถเสียบไมลูกชิ้นใน
ระยะเวลาที่ไดก าหนด ดังนั้น 

นายมนตรี  แกนแกว 
นายปรากร  ไตถาม 

เครื่องฉีดยาพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ไฟฟูาก าลัง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เป็นสถานศึกษาที่ส าคัญในการผลิตบุคลากรดานวิชาชีพ
ออกสูตลาดแรงงานและสภาพความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ปัจจุบันท าใหการขยายการผลิตทางดานอุตสาหกรรมอยางกางขวาง นักศึกษาดานสาย
วิชาชีพจึงเป็นที่ตองการ ของตลาดแรงงานเป็นจ านวนมากดวยเชนกัน สถานบันการศึกษา
ตางๆ ไดใหความส าคัญตอการการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให
สถาบันและบุคลากรไดเรียนรูและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่ไมมีที่สิ้นสุด 
คณะผูจัดท าเลงเห็นวาความส าคัญของแสงอาทิตย์ที่มีบนโลกจึงไดจัดท าการศึกษาคนควา 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ออกแบบและการทดลองเกี่ยวกับเครื่องฉีดยาพลังงานแสงอาทิตย์ ที่น ามาใชงานไดจริง 

ทั้งนีท้ั้งนั้นเราตองค านึงถึงประสิทธิภาพในการใชงานของเครื่องฉีดยาพลังงานแสงอาทิตย์วา
จะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดเพ่ือที่จะไดบรรลุวัตถุประสงค์ที่
เราตั้งไว 

นายศราวุธ  รัตนวิจัย 
นายสิทธิชัย  นิลสมัย 

ปลั๊กอเนกประสงค์อัจฉริยะ ไฟฟูาก าลัง ในปัจจุบันผูคนตางๆ มักมุงเนนไปในเรื่องของการท างานจนบางครั้งอาจลืมเรื่อง
ของสิ่งเล็กๆ รอบตัวไปทางคณะผูจัดท าจึงเล็งเห็นความส าคัญของสิ่งอ านวยความสะดวก
ใหแกมนุษย์เรา นั้นคือ ปลั๊กอเนกประสงค์อัจฉริยะ (Versatile intelligent components) 
ซึ่งเป็นปลั๊กท่ีจะอ านวยความสะดวกแกผูคนในยุคโลกาภิวัฒน์ซึ่งมีความแตกตางจากปลั๊กไฟ
ธรรมดาตรงที่วาเวลาเราเลิกใชงานคอมพิวเตอร์ไมตองชักปลั๊กไฟของคอมพิวเตอร์ เพราะ
ปลีกอเนกประสงค์อัจริยะ (Versatile intelligent components) จะท าหนาที่ตัดไฟฟูา
ไมใหกระแสไฟฟูาไหลผานไปยังเตาเสียบได และไมมีกระแสไฟเขาไปเลี้ยง Power Supply 
ของคอมพิวเตอร์และเกิดความสิ้นเปลืองไปโดยเปลาประโยชน์จึงตัดสินใจคิดที่จะจัดท า
สิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้น ภายใตชื่อวา ปลั๊กอเนกประสงค์อัจฉริยะ (Versatile intelligent 
components)  

ผลการด าเนินงานพบวาจากการศึกษาและทดลองอุปกรณ์ที่น ามาใชในสิ่งประดิษฐ์
ชนิดตางๆ  แลวนั้นจึงไดผลสรุปจากกลุมผูท าสิ่งประดิษฐ์ดังนี้ ควรใชรีเลย์ควบคุม (control 
Relay) เนื่องจากสามารถหาซื้อไดงายในทองตลาดอุปกรณ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
และมีใชกันอยางแพรหลาย เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถน าศึกษาและลงมือ
ปฏิบัติเองได น ามาประยุกต์ใชกับสิ่งประดิษฐ์ ปลั๊กอเนกประสงค์อัจฉริยะ (Versatile 
intelligent components) นี้สามารถน ามามาประยุคเขากันได และสามารถใชงานได
สะดวก 

 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายจตุพล  มณีเนตร 
นายพีรพล  สุจริตจันทร์ 

เครื่องหั่นกลวยแบบเกลียว ไฟฟูาก าลัง เนื่องจากในปัจจุบันกลวยน้ าวาเป็นไมที่มีความส าคัญตอเศรษฐกิจ มีการเพราะ
ปลูกแปรรูปเพิ่มมูลคา และสงออก ซึ่งสรางรายไดใหแกผูผลิตแตการผลิตกลวยน้ าวานั้นอาจ
มีผลกระทบจากแมลงศัตรูพืชมาท าลายผลผลิตจนเสีย กลวยน้ าวาหนึ่งหวี ถาเสียหายสัก
หนึ่งลูก ก็จะท าใหกลวยน้ าวาหวีนั้นไมสามารถน ามาขายไดเนื่องจากผลผลิตเสียหายและ
อาจจะท าใหขาดรายไดตอการการสงออก 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาขอมูลของการหมุนความเร็วและ
ความเรงเชิงมุมหนาที่การท างานของเฟือง การหมุนดวยความเรงเชิงมุมคงตัว โมเมนตัม
เชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม พลังงานจลน์ของการหมุน การเพ่ิมแรงและลด
ความเร็ว การเปลี่ยนแกนในการหมุน 

ผลการด าเนินงานพบวาเครื่องหั่นกลวยแบบเกลียวนั้นสามารถหั่นกลวยไดตาม
วัตถุประสงค์ คือ ตามจ านวนที่ผูท าการทดลองไดก าหนดไวนั้น สามารถหั่นกลวยใน
ระยะเวลาที่ไดก าหนดไวนั้น สามารถหั่นกลวยในระยะเวลาที่ไดก าหนด ดังนั้นจึงเป็นการ
ประหยัดเวลาและไดปริมาณกลวยมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวและเพ่ิมปริมาณการหั่น
กลวยแบบเกลียวเพ่ือเพ่ิมรายไดและเพ่ือปลอดภัยในการท างาน 

นายปฏิพล    ค าพวง 
นายสราวุฒิ  สรอยสังวาลย์ 

ตูเย็นมินิ ไฟฟูาก าลัง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใหสามารถน าไปใชในวงการแพทย์เพ่ือ
เอาไวแชวัคซีนตัวยา ใชชวยเหลือเพ่ือมนุษย์ใหรอดพนจากความเจ็บปวดและความตายในที่
หางไกลจากสถานโรงพยาบาลได 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดสามรถน าตูเย็นมินิที่ประดิษฐ์ขึ้น ไปใชไดจริงสามรถ
น าหลักการของแผนเพลเทียร์และความรูที่เกี่ยวของกับการศึกษาปรับประยุกต์ใชในโอกาส
ตอไปได 

ผลการด าเนินงานพบวา การที่เราไดใชตูเย็นมินินี้มันมีประโยชน์ตอการทองเที่ยว
ในที่หางไกลและประหยัดพลังงานประเป็นพิษตอสิ่งแวดลอม 

 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
แผนกวิชายานยนต์ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายธนปราชญ์  บุษปฤกษ์ ชุดสาธิตระบบพัดลมแอร์       ยานยนต์ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือจัดท าชุดสาธิตระบบพัดลมปรับอากาศ

ส าหรับชวยอาจารย์ผูสอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจ านวนมาก โดยใชชุดสาธิต
ระบบพัดลมปรับอากาศสอนในรายวิชาเครื่องปรับอากาศรถยนต์ได 

วิธีการด าเนินการจัดสรางชุดสาธิตระบบพัดลมปรับอากาศ ไดมีการเขียนแบบ
โครงสรางชุดสาธิตระบบพัดลมปรับอากาศ ท าการสรางตามแบบ เสร็จท าการยอขนาด
ชิ้นสวนชุดสาธิตระบบพัดลม ปรับอากาศใหไดตามแบบ และจัดสรางชิ้นสวนเพ่ือให
เหมาะสมกับชุดสาธิตระบบพัดลมปรับอากาศ แลวน าชิ้นสวนของระบบพัดลมปรับอากาศ
กับอุปกรณ์ควบคุมมาติดตั้งเขากับโครงสรางชุดสาธิตระบบพัดลมปรับอากาศ เพ่ือใหสามรถ
ควบคุมระบบตางๆ ของชุดระบบพัดลมปรับอากาศได 

นายชนวีร์        อินทร์แกว 
นายไพบูลย์      ตามสมัย 
นายเอกฉัตร     มนตรีประถม 

ชุดขึ้นซีลวดรถจักรยานยนต์ ยานยนต์ 
 

โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดท าชุดขึ้นซี่ลวดส าหรับชวยอาจารย์ผูสอน
ในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจ านวนมาก โดยใชชุดขึ้นซี่ลวดสอนในรายวิชา
จักรยานยนต์ได 

วิธีการด าเนินการจัดสรางชุดขึ้นซี่ลวดจักรยานยนต์ ไดมีการเขียนแบบดครงสราง
ชุดขึ้นซี่ลวดจักรยานยนต์ ท าการสรางตามแบบ เสร็จท าการยอขนานชิ้นสวนชุดนี้ซี่ลวดให
ไดตามแบบและจัดสรางชิ้นสวนชิ้นเพ่ือใหเหมาะสมกับชุดขึ้นลวดจักรยานยนต์ แลวน า
ชิ้นสวนของชุดขึ้นซี่ลวดติดตั้งเขากับโครงสรางชุดขึ้นซี่ลวดจักรยานยนต์เพ่ือใหสามารถน า
ชิ้นซ่ีลวดจักรยานยนต์ได  

จะเห็นไดวาในการทดลองหาสิทธิภาพนั้นสามารถน ามาใชเป็นสื่อการเรียนการ
สอนในวิชางานจักรยานยนต์ ไมวาจะเป็นดานทฤษฎีและปฏิบัติ พรอมเป็นการแสดงการขึ้น 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ซี่ลวด เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับงานจักรยายนต์ เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาการขึ้นซี่ลวด

จักรยานยนต์ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
นายเชิดพงศ์      จิตรา 
นายดนัย         ค าแสง 
นายพรประชา   ภูทอง 
 

             
 

ชุดล าโพงชวยสอนแบบ
พกพา 

ยานยนต์ 
 

การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ในอาคารอุตสาหกรรมเครื่องจักรมีความ
เสียงดังมาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาเสียงเป็นสิ่ง
ส าคัญตอการเรียนการสอนมากทางกลุมโครงการ จึงไดจัดท าชุดล าโพงชวยสอนแบบพกพา
ขึ้นมา เพ่ือแกไขปัญหาเสียงของอาจารย์ผูสอน ชุดล าโพงชวยสอนที่ทางกลุมไดจัดท าขึ้น
ครั้งนี้มีลักษณะเป็นตูล าโพงมีชองส าหรับเสียงไมโครโฟน 2 แชนแนล มีชองเสียบพ็อต USB 
และวิทยุ AM-FM ซึ่งลักษณะการท างานของล าโพงสามารถท างานไดทั้งแบบใชแบตเตอรี่
และใชไฟฟูา ตามที่ใชงานทั่วไปนั้นล าโพงสวนใหญจัดท างานไดก็ตอเมื่อใชไฟฟูาเทานั้น    
แตในโครงการไดจัดท าล าโพงสามารถน าแบตเตอรี่มาใชในการท างานได  

ทางกลุมโครงการจึงเห็นวาล าโพงที่ใชแบตเตอรี่และไฟฟูานั้นมีความสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้นตอผูใชงาน สามารถเคลื่อนยายได และเพ่ิมความดังของเสียงส าหรับอาจารย์ผูสอนอีก
ทั้งยังสามารถน าไปใชเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

นายนุปกรณ์     ภูนาแร 
นายปฐมพัฒน์  ก าแพงแกว 
นายพงศ์ภัค     ศิริรัตน์ 
 

 

ชุดฝึกตอวงจรหนาคลัตช์
แมเหล็ก 

 

ยานยนต์ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อจัดท าชุดฝึกตอวงจรหนาคลัตช์แมเหล็ก ส าหรับ
ชวยอาจารย์ผูสอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจ านวนมาก โดยใชชุดฝึกตอวงจรหนา
คลัตช์แมเหล็กสอนในรายวิชางานปรับอากาศรถยนต์ได  

วิธีการด าเนินการจัดสรางชุดฝึกตอวงจรหนาคลัตช์แมเหล็ก ไดมีการเขียนแบบ
โครงสรางชุดฝึกตอวงจรหนาคลัตช์แมเหล็ก ท าการสรางตามแบบ เสร็จท าการยอขนาน
ชิ้นสวนชุดฝึกตอวงจรหนาคลัตช์แมเหล็กใหไดตามและจัดสรางชิ้นสวนชิ้นเพื่อใหเหมาะสมกับ
ชุดฝึกตอวงจรหนาคลัตช์แมเหล็ก และน าชิ้นสวนของระบบคลัตช์แมเหล็กกับอุปกรณ์ควบคุม
มาติดต้ังเขากับโครงสรางชุดฝึกตอวงจรหนาคลัตช์แมเหล็กเพื่อใหสามารถควบคุมระบบตางๆ 
ของชุดระบบคลัตช์แมเหล็กได 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   จากการทดสอบชุดฝึกตอวงจรหนาคลัตช์แมเหล็ก 5 ครั้ง ผลการทดสอบครั้งที่ 1 

พบวา หนาคลัตช์แมเหล็กไมติดเนื่องจากฟิวส์ขาด เพราะใชฟิวส์ขนาด 5A แตแบตเตอรี่มี
กระแสไฟฟูา 10A จึงแกไขโดยใชฟิวส์ 15A จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบวา การท างาน
ของชุดฝึกตอวงจรหนาคลัตช์แมเหล็กปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบวา การท างาน
ของชุดฝึกตอวงจรหนาคลัตช์แมเหล็กปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 พบวา การท างาน
ของชุดฝึกตอวงจรหนาคลัตช์แมเหล็กปกติ และจากผลการทดสอบครั้งที่ 5  พบวา การ
ท างานของชุดฝึกตอวงจรหนาคลัตช์แม เหล็กปกติ  จะเห็นไดวาในการทดลองหา
ประสิทธิภาพในชุดฝึกตอวงจรหนาคลัตช์แมเหล็ก สามารถน ามาใชเป็นสื่อการเรียนการ
สอนในวิชางานปรับอากาศรถยนต์ ไมวาจะเป็นดานทฤษฎีและปฏิบัติ พรอมเป็นการจ าลอง
ระบบหนาคลัตช์แมเหล็กของคอมแอร์รถยนต์ เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาระบบหนาคลัตช์
แมเหล็กรถยนต์ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

นายณัฐภัทร    เพชรชะนะ 
นายสายชล     ไทยปิยะ    
นายอภิวัฒน์   ฟักทองฯ 

 

เครื่องท าความสะอาดระบบ
ปรับอากาศ 

ยานยนต์ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ท าใหมีความงายและคลองตัวในการ
บริการในการท าความสะอาดระบบปรับอากาศ มีความลาชาในการซอมดังนั้น เพ่ือความ
สะดวกสบายและงายตอการใชงานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานใหกาวสูสากลและเป็นชิ้นงานตนแบบใน
การพัฒนาชิ้นงานอื่นๆไดหลากหลายแบบ 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษา ในการท าความสะอาดระบบปรับ
อากาศนั้นมีความลาชาเสียเวลาเป็นอยางมากเพราะในการบริการนั้นตองท าการ ซึง
เสียเวลาเป็นอยางมาก คณะผูจัดท าจึงเห็นความส าคัญในสวนนี้ ท าอยางไรถึงจะมีความงาย
และคลองตัวในการบริการท าความสะอาดระบบปรับกาศ ในการบริการก็จะ 

จากผลการทดสอบพบวา การท าความสะอาด condensor จ านวน 3ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ผลปรากฏวา condensor สะอาดเรียบรอยใชน้ าปริมาณ 3 ลิตร ใชเวลา 12 นาท ี
ครั้งที่ 2 ผลปรากฏวา condensor สะอาดมากยิ่งขึ้นใชน้ าปริมาณ 3.5 ลิตร ใชเวลา 15 
นาท ี
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   ครั้งที่ 3 ผลปรากฏวา condensor สะอาดเรียบรอยใชน้ าปริมาณ 3.3 ลิตร ใชเวลา 13 

นาท ี3 ทั้ง 3 ครั้งใชเวลาไมเกิน 15 นาท ีซึ่งอยูในเกณฑ์มาตรฐาน สรุปไดวาเครื่องท าความ
สะอาดระบบปรับอากาศ สามารถใชงานไดจริง 

นายคมกริช       ศาลางาม 
นายชิเนนทร      นุชรุงเรือง 
นายยุทธ์           บางบอ 

 

ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ยานยนต์ การจัดท าโครงการชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดฝึก
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ภายในแผนกวิชาชีพยานยนต์ใหดียิ่งขึ้น โดยใชประโยชน์จากชุด
ฝึกงานเครื่องยนต์ดีเซล  
6 สูบ ที่ทางคณะผูจัดท าสรางขึ้นมา ไปใชเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องยนต์
ดีเซล ท าใหนักเรียนนักศึกษาไดรูและเขาใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
นอกจากนี้นักเรียนนักศึกษา ยังสามารถท าการวิเคราะห์และเขาใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ เพ่ือน าความรูที่ไดไปแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
ไดอยางถูกตอง  

ในการด าเนินงานนั้น คณะผูจัดท าไดท าการศึกษาความรูจากเอกสารและบทความ
ที่เกี่ยวของกับเครื่องยนต์รวมถึงหลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ โดยแบงขอมูล
ในดานตางๆ ดังนี้ ศึกษาประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ หลักการท างานของเครื่องยนต์
ดีเซล 6 สูบ ระบบระบายความรอนของเครื่องยนต์ วงจรไฟฟูา การท างานของระบบน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลเพ่ือน าทฤษฎีที่เกี่ยวของเขามาใชในการจัดท าชุดฝึก
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ จากนั้นน าชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ มาท าการทดสอบอุปกรณ์
และระบบมาตรตราวัดตางๆ เพ่ือหาจุดบกพรองของอุปกรณ์แตละชิ้น ที่คณะผูจัดท าโดย
น ามาติดตั้งกับชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
ผลการด าเนินงานพบวา อุปกรณ์ที่คณะผูจัดท าน ามาติดตั้งกับชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
ประกอบไปดวยระบบระบายความรอน วงจรไฟฟูาของเครื่องยนต์ โดยมีวงจรไฟฟูาชาร์ต
และระบบสตาร์ท การท างานของระบบน้ ามันเชื้อเพลิง การท างานของหัวเผา สามารถ
ท างานไดจริงตามที่คณะผูจัดท าไดก าหนดไวในขอบเขตของโครงการ  
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นายพัทธนันท์    จักตรี 
นายอดิศักดิ์      ประสพศรี 
นายหรรธิตะ     พ่ึงเกิด 
นายเดโช         คะเชนธร 

 

ชุดฝึกถอด-ประกอบเครื่อง
รถจักรยานยนต์  

ยานยนต์ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือสรางชุดฝึกถอด -ประกอบเครื่อง
รถจักรยานยนต์ใหเพียงพอตอผูเรียนวิชา งานรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ยังเพ่ือผูเรียนมีทักษะใน
การถอด-ประกอบไดอยางช านาญแลวยังรวมไปถึงการถอด-และประกอบที่ถูกตองอีกดวย 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการส ารวจ ในการเรียนวิชางานรถจักรยานยนต์
ยังพบวาชุดฝึกมีไมเพียงพอตอการลงมือปฏิบัติของผูเรียนในวิชางานรถจักรยานยนต์  คณะ
ผูจัดท าจึงไดเห็นความส าคัญในสวนนี้ ดังนั้นผูจัดท าจึงไดสรางชุดฝึกถอด-ประกอบเครื่อง
รถจักรยานยนต์ wave125 
นี้ขึ้นเพ่ือใหชุดฝึกมีเพียงพอตอการเรียน  

ผลด าเนินงานพบวา ชุดฝึกถอด-ประกอบเครื่องรถจักรยานยนต์ wave 125
สามารถใชงานไดจริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว และมีความปลอดภัยในการใชงาน 

นายปฏิภาร    ปลั่งกลาง 
นายสิทธิชัย    พลอยพลาย 
นายเอกรัตน์   พุมไสว 
 

ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบ
หัวฉีด DCP 

ยานยนต์ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ท าใหมีความงายและคลองตัวในการ
บริการในการ วิเคราะห์ปัญหาระบบหัวฉีด DCP มีความลาชาในการซอมดังนั้น เพ่ือความ
สะดวกสบายและงายตอการใชงานทั้งนี้เพื่อชิ้นงานใหกาวสูสากลและเป็นชิ้นงานตนแบบใน
การพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆไดหลากหลายแบบ ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษา ใน
การวิเคราะห์ปัญหาระบบหัวฉีด DCP นั้น คณะผูจัดท าจึงเห็นความส าคัญในสวนนี้ ท า
อยางไรถึงจะมีความงายตอการเรียนรูและศึกษาอุปกรณ์ตางๆ ของระบบหัวฉีด DCP ใน
การบริการนั้นจะท าการวิเคราะห์โคดไฟ และท าการแกปัญหา จากนั้นจึงท าการลบโคดของ
ปัญหานั้นๆ เพ่ือมิใหปัญหานั้นกลับมาแสดงใหมอีกครั้งดังนั้นคณะผูจัดท าจึงไดคิดจัดท า
โครงการชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบหัวฉีด DCP เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายและ
ศึกษาวาเซ็นเซอร์นั้นๆมีลักษณะเป็นแบบใด  

ผลการด าเนินงานพบวาชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบหัวฉีด DCP ที่เราไดสรางสรรค์ 
ขึ้นนั้นสามารถใชงานไดจริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวตอบสนองตอการใชงานไดเป็นอยาง
ดี และมีความปลอดภัยในการใชงาน 
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นายภูชิต       เทพพิมล 
นายรัชภูมิ      อาษาพร 
นายสหรัฐ      ไกรโสภณ 
 

ชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower ยานยนต์ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าใหมีความงายและคลองตัวในการเรียนรู
วงจรพัดลม Blower เพ่ือความสะดวกสบายและงายตอการใชงานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานเป็น
ตนแบบในการพัฒนาชิ้นงานอื่นๆไดหลากหลายแบบ 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาระบบ Blower นั้นมีความนาสนใจ 
ทางคณะผูจัดท าจึงศึกษาคนควาการท างานของระบบ Blower จึงเห็นความส าคัญในสวนนี้ 
ท าอยางไรถึงจะมีความงายและคลองตัวในการสาธิตระบบ Blower ดังนั้นคณะผูจัดท าจึงได
คิดผลิตชิ้นงานโดยใชชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower เพ่ือใหมีความนาสนใจและงายตอ
การศึกษา 

จากการทดสอบชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower 5 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 
พบวาไฟที่แสดงการบอกระดับพัดลม Blower ไมสามารถติดตามระดับได เนื่องจากมี
กระแสไฟไหลกลับในวงจร จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 ไดท า
การแกไขโดยใชไดโอด และรีเลย์มาติดเขากับดวงไฟที่ใชแทนคาการ ปรับสปีด จึงท าใหการ
ท างานของชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower สามารถติดตามระดับไดปกติ จากผลการทดสอบ
ครั้งที่ 3 พบวาการท างานของชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower ปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 
พบวาการท างานของชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower ปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 5 พบวา
การท างานของชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower ปกติ จะเห็นไดวาในการทดสอบหา
ประสิทธิภาพในชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower สามารถน าไปใชเป็นสื่อการเรียนการสอนใน
วิชางานไฟฟูารถยนต์ ไมวาจะเป็นดานทฤษฎีและดานปฎิบัติพรอมเป็นการจ าลองระบบพัด
ลมแอร์รถยนต์ เพ่ือใหผูเรียนศึกษาระบบพัดลมแอร์รถยนต์ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

นายจีรศักดิ์       สัมฤทธิ์ 
นายพัฒนพงษ์    ขาวเจริญ 
นายสาธิต         บรรพตา 
 

กระดานรองนอนซอมเครื่อง
ลางรถยนต์ 

ยานยนต์ จากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกระดานรองนอนซอมเครื่องลางรถยนต์ 
นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา เครื่องมือ ที่ผูจัดท าสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปใชไดตามวัตถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแลวนักศึกษาสวนใหญ มีความเห็นตอ
เครื่องมือวามีประสิทธิภาพในระดับเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลไดดังนี้ 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   จุดประเมินที่นักศึกษามีความคิดเห็นวาเห็นดวยอยางยิ่ง จุดประเมินที่บอกวา

น าไปใชไดตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการน าไปใชงานจากความเห็น
ตอจุดประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาเครื่องมือที่ผูจัดท าสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอตอ
การน าไปใชและตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการในครั้งนี้ 

โครงการกระดานรองนอนซอมเครื่องลางรถยนต์ประกอบการเรียนการสอน 
หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแลว จึงท าการทดลองเพ่ือตรวจสอบการท างานและหา
ขอบกพรองของกระดานรองนอนซอมเครื่องลางรถยนต์ ซึ่งผลที่ไดคือกระดานรองนอนซอม
เครื่องลางรถยนต์สามารถใชเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนไดจริง 

นายกานต์        เปรมศร ี     
นายบัณฑิต      พ่ึงครบรุ ี
นายศักดิ์สิทธิ์  พรมลา 

ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบ
ฉีดเชื้อเพลิงก฿าซ NGV 

ยานยนต์ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือจัดท าชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบฉีดเชื้อเพลิง
ก฿าซNGV คณะผูจัดท าไดรับความรูจากครูผูสอนประกอบจากการสืบคนทางอินเตอร์เน็ตท า
ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบฉีดเชื้อเพลิงก฿าซNGV มากยิ่งขึ้น 
และน าความรูที่ไดคนหามาประดิษฐ์ 

วิธีการด าเนินการจัดสรางน าชิ้นอุปกรณ์ระบบวิเคราะห์ปัญหาหัวฉีดก฿าซNGV มา
ติดขึ้นบนแผงแลวเจาะรูเสียบอุปกรณ์เพ่ือเป็นการฝึกการวิเคราะห์ปัญหาตางๆ เป็นการ
เพ่ิมพูนความคิดประสบการณ์ทักษะในการเรียนการรูระบบการวิเคราะห์ปัญหาใหเป็น
ประโยชน์ 

โครงการชุดสาธิตระบบชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบฉีดเชื้อเพลิงก฿าซNGV หลังจาก
ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแลว จึงท าการทดสอบเพ่ือตรวจสอบการท างานและหาขอบกพรองของ
ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบฉีดเชื้อเพลิงก฿าซNGV ซึ่งผลที่ไดคือ ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบ
ฉีดเชื้อเพลิงก฿าซNGVประกอบการเรียนการสอน ใชงานไดปกติไมพบขอบกพรอง 

 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายกฤษดา    พาหาสิงห์ 
นายสันติภาพ  แถบทอง 
นายอดิศร      ลาแลง 

ชุดถอด-ประกอบมอเตอร์
สตาร์ทรถยนต์ 

ยานยนต์ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์ใหมี
ประสิทธิภาพในระบบการท างานของมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์วามีหลักการท างานอยางไรเพ่ือ
จะไดน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาตอไป 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาที่ใชในการรวบรวมขอมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บขอมูลที่ทางคณะผูจัดท าสรางขึ้นเองไดจากการคนควา ทฤษฎี ต ารา บทความ
เอกสารตางๆ และมอเตอร์สตาร์ทไปฝึกปฏิบัติท าการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาตอไป 

จาการการทดลองถอด-ประกอบมอเตอร์สตาร์ทผลการทดสอบปรากฏวา ชุดถอด-
ประกอบมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์ใชเวลาในการถอด-ประกอบไมเกินเวลามาตรฐานท่ีก าหนดไว
ดังนั้นสรุปไดวา ชุดถอด-ประกอบมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์สามรถใชเป็นสื่อการเรียนการสอนได 

นายปิยพร     พลอยสมบูญ 
นายศราวุธ    ศิริจันทร์ 
นายอภิวัฒน์   แจงสวาง 
 

ชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดัน
หมอน้ า 

ยานยนต์ จากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหมอน้ านักศึกษา
สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา เครื่องมือ ที่ผูจัดท าสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถ
น าไปใชไดตามวัตถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแลวนักศึกษาสวนใหญมีความเห็นตอเครื่องมือวามี
ประสิทธิภาพในระดับเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลไดดังนี้ 
  จุดประเมินที่นักศึกษามีความคิดเห็นวาเห็นดวยอยางยิ่ง จุดประเมินที่บอกวา
น าไปใชไดตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการน าไปใชงานจากความเห็น
ตอจุดประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาเครื่องมือที่ผูจัดท าสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอตอ
การน าไปใชและตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดท าในครั้งนี้ 
  โครงการชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหมอน้ าประกอบการเรียนการสอน หลังจาก
ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแลว จึงท าการทดลองเพ่ือตรวจสอบการท างานและหาขอบกพรองของ
ชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหมอน้ า ซึ่งผลที่ไดคือชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหมอน้ า
สามารถใชเป็นสื่อการเรียนการสอนไดจริง 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายจิรเมธ       แกนภิรมย์ 
นายปนัดชัย     ลิ้มสอน 
นายสุภชัย       แจมจ ารัส 
 

ชุดสาธิตระบบหัวฉีดก฿าซ 
LPG 

ยานยนต์ โครงการเลมนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดท าชุดแสดงการท างานระบบหัวฉีดก฿าซ 
LPG ส าหรับชวยอาจารย์ผูสอน โดยใชชุดแสดงการท างานระบบหัวฉีดก฿าซ LPG สอนใน
รายวิชาติดตั้งแก฿สรถยนต์ได  

วิธีการด าเนินการจัดสรางชุดแสดงการท างานระบบหัวฉีดก฿าซ LPG ไดมีการราง
แบบโครงสรางชุดแสดงการท างานระบบหัวฉีดก฿าซ LPG และท าการจัดท าตามแบบโดยการ
ยอขนาดชิ้นสวนชุดสาธิตประกอบการเรียนการสอนใหไดตามแบบ และจัดซื้ออุปกรณ์
เพ่ือใหเหมาะสมกับชุดแสดงการท างานระบบหัวฉีดก฿าซ LPG แลวน าอุปกรณ์ของหัวฉีดก฿าซ 
LPG มาติดตั้งเขากับโครงสรางชุดแสดงการท างานระบบหัวฉีดก฿าซ LPG เพ่ือใหสามารถ
ควบคุมระบบตางๆของชุดแสดงการท างานระบบหัวฉีดก฿าซ LPG ได  

โครงการชุดแสดงการท างานระบบหัวฉีดก฿าซ LPG หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแลว
จึงท าการทดสอบเพ่ือตรวจสอบการท างานและหาขอบกพรองของชุดระบบหัวฉีดก฿าซ LPG 
ซึ่งผลที่ไดคือชุดแสดงการท างานระบบหัวฉีดก฿าซ LPG สามารถใชเป็นสื่อการสอนไดจริง 

นายตะวัน    จะวิเสน 
นายปวัน     เกตุมณี                   
นายพัชรพล  ผองโสภณ 

ชุดสาธิตงานแก฿สรถยนต์ 2 
ระบบ 

ยานยนต์ การจัดท าเครื่องยนต์ติดแก฿ส 2 ระบบครั้งนี้ขึ้นเพ่ือ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
เครื่องยนต์ติดแก฿สที่มีคุณภาพโดยมีวิธีการด าเนินงานสรางสิ่งประดิษฐ์ดังนี้มีการวาง
แผนการพัฒนาและออกแบบชิ้นงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดท าชิ้นงานเพ่ือเตรียมการ
สรางชิ้นงาน   

ด าเนินการสรางตามขั้นตอนที่วางแผนไวทดลองใชปรับปรุงแกไขแลวน าให
ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแลวท าการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ติดแก฿ส 2 
ระบบและคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ปรากฏวาเครื่องยนต์ติดแก฿ส 2 ระบบที่สรางขึ้นมี
คุณภาพและประสิทธิภาพอยูในระดับดี  

เครื่องยนต์ติดแก฿ส 2 ระบบสามารถใชเชื้อเพลิงแก฿สLPGและน้ ามันไดจริงและ
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ์ ระดับการใชงานที่ดี 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายณัฐวุฒิ    โพธิ์ด ารงชัย                                
นายมงคล     ศรีคงรักษ์                                      
นายวัชรพล   เรียงวงษ์         
 

ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบ
หัวฉีด EFI 

ยานยนต์ การจัดท าชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบหัวฉีด EFI ครั้งนี้ขึ้นเพ่ือ มีวัตถุประสงค์ที่จะ
พัฒนาเครื่องมือการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ โดยมีวิธีการด าเนินงานสรางสิ่งประดิษฐ์ดังนี้
มีการวางแผนการพัฒนาและออกแบบชิ้นงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดท าชิ้นงานเพ่ือ
เตรียมการสรางชิ้นงาน   

ด าเนินการสรางตามขั้นตอนที่วางแผนไว ทดลองใช ปรับปรุงแกไขแลวน าให
ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแลวท าการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหา
ระบบหัวฉีด EFI และคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ปรากฏวา ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบหัวฉีด 
EFI ที่สรางขึ้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยูในระดับดี  

นายขจรศักดิ์       ธิบดี 
นายเจษฏาภรณ์   ตันสกุล  
นายชัยชนะ         ธูปเงิน 
    

ชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบฉีด
อิเล็กทรอนิกส์ 

ยานยนต์ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เ พ่ือจัดท าชุดฝึก เครื่องยนต์ระบบฉีด
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับชวยสื่อการเรียนการสอนในรายวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีการด าเนินการจัดสรางชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ไดมีการ
ปรับแตงโครงสรางของชุดฝึกเพ่ือใหเหมาะกับชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบฉีดอิเล็กทรอนิกส์ แลว
ไดน าตัวเซ็นเซอร์ตางๆมาติดไวกับเครื่องยนต์และก็น ากลองฟิวส์ รีเลย์มาติดยึดกับ
โครงสรางของชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบฉีดอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจะไดเดินสายไฟไดงาย  

จากการทดสอบชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบฉีดอิเล็กทรอนิกส์ 5 ครั้ง จากการทดลอง
ชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบฉีดอิเล็กทรอนิกส์ 5 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 พบวาไดร์
สตาร์ทไมท างานเนื่องจากไมไดใชงานเป็นระยะเวลานาน จึงแกไขโดยการซื้อมาเปลี่ยนใหม 
แบตเตอรี่มีไฟฟูาไมเพียงพอเนื่องจากใชงานเยอะ จึงแกไขโดยการน าแบตเตอรี่ไปชาร์จให
อยูที่ประมาณ 12-14 โวลล์ จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบวา การท างานของชุดฝึก
เครื่องยนต์ระบบฉีดอิเล็กทรอนิกส์ท างาน จากผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบวา การท างาน
ของชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบฉีดอิเล็กทรอนิกส์ท างาน จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 พบวา 
แบตเตอรี่มีไฟฟูาไมเพียงพอ จึงแกไขโดยการน าแบตเตอรี่ไปชาร์จ จากผลการทดสอบครั้งที่ 

  



ชื่อผู้จัดท า ชือ่โครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   5 พบวา การท างานของชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบฉีดอิเล็กทรอนิกส์ท างาน จะเห็นไดวาในการ

ทดลองหาประสิทธิภาพในชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบฉีดอิเล็กทรอนิกส์ สามารถน ามาใชเป็นสื่อ
การเรียนการสอนในรายวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ไมว าจะเป็นดานทฤษฎี
หรือปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

นายจิตรกร      สินทิพย์ลา 
นายปณต        ภาจ ารงค์    
นายพศวีร์       รอดสินธุ์ 
นายอภิสิทธ์     ทองนพรัตน์   

ชุดฝึ กระบบปรับอากาศ
รถยนต์ 

ยานยนต์ การบ ารุงรักษามีสวนส าคัญเป็นอยางมาก ในการชวยยืดอายุการใชงานของรถยนต์ 
โดยเฉพาะชิ้นสวนที่มีการท างานเป็นสวนหลัก การใชระบบปรับอากาศรถยนต์ก็เป็นสวน
ส าคัญส าหรับรถยนต์ ที่จะชวยไมใหรถยนต์นั้นมีอุณหภูมิรอนจนเกินไป 
       การบ ารุงรักษาซอมแซมระบบปรับอากาศรถยนต์ตองมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง 
แตในการทดลองระบบปรับอากาศรถยนต์นั้นบางครั้ง เป็นสาเหตุที่ท าใหเกิดอุบัติเหตุในการ
ทดลองระบบปรับอากาศรถยนต์ ดังนั้นจึงคิดคนออกแบบชุดฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศ
รถยนต์รถยนต์ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและประสิทธิภาพ ในการทดลองระบบปรับอากาศ
รถยนต์ไดอยางรวดเร็วปลอดภัย จากการไดรับบาดเจ็บจากการทดลอง  การทดลองชุดฝึก
ปฏิบัติระบบปรับอากาศรถยนต์สามารถใชงานไดจริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แผนกวิชายานยนต์ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายวุฒิชัย  มาเจริญ 
นายชนะชัย  เจริญจันทร์ 
 

ชุดจ าลองสาธิตการทดสอบ
ถังแบบ NGV 

เทคนิคยานยนต์             จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอชุดจ าลองสาธิตการทดสอบถังแบบ NGV
ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา เครื่องมือ ที่ผู วิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปใชไดตามวัถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแลวผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นตอ
เครื่องมือวามีประสิทธิภาพในระดับเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลได
ดังนี้ 
 จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเห็นดวยอยางยิ่ง จุดประเมินที่บอกวา
น าไปใชไดตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการน าไปใชงานจากความเห็น
ตอจุดประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอตอ
การน าไปใชและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 
 จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาเครื่องมือใชงานรวมกับรถยนต์ไดสะดวกเป็น
เพราะเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดออกแบบการทดลองถัง NGV ซึ่งผูเชี่ยวชาญแนะน าวาให
ท าแทนถังแก฿สใหชัดเจนและมีชื่อบอกใหจัดเจนจะสะดวกกวา 

นายณัชพล  ศรีเมฆ 
นายสุริยะ    ฉ่ าประวิง 
 

แปูนยึดถอดน฿อตเพลาขับ
รถยนต์ 

เทคนิคยานยนต์ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดท าแปูนยึดถอดน฿อตเพลาขับรถยนต์เพ่ือ
สรางเครื่องมือพิเศษที่ใชในการถอดน฿อตเพลาขับรถยนต์ เพ่ือสรางสรรค์คิดคนเครื่องมือ
พิเศษส าหรับถอดน฿อตเพลาขับรถยนต์ เพ่ือใชในการถอดน฿อตเพลาขับรถยนต์ได โดยจาน
เบรกไมหมุนตาม  

วิธีการด าเนินการจัดสรางแปูนยึดถอดน฿อตเพลาขับรถยนต์ไดมีการออกแบบ
โครงสรางแปูนยึดน฿อตเพลาขับรถยนต์ท าการสรางตามแบบ เสร็จท าการยอขนาดชิ้นสวน
แปูนยึดถอดน฿อตเพลาขับ 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   รถยนต์ใหไดตามแบบแผน และจัดสรางชิ้นสวนขึ้นเพ่ือใหเหมาะสมกับแปูนยึดถอดน฿อต

เพลาขับรถยนต์  
จากการทดสอบแปูนยึดถอดน฿อตเพลาขับรถยนต์ 5 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 

1 พบวา ชิ้นงานไมสามารถยึดกับแปูนตัวรถได  เนื่องจาก เจาะรูไมตรงกับแปูนของตัวรถ 
จึงแกไขโดยน าขนาดของแปูนตัวรถแตละรุน ทั้ง 3 ขนาด คือขนาด 4 รู 5 รู และ 6 รู มาวัด
กับชิ้นงานแลวเจาะรูใหม ผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบวา รูสวมน฿อตของแปูนยึดถอดน฿อต
เพลาขับรถยนต์มีขนาดเล็กเกินไปไมสามารถสวมเขากับน฿อตของแปูนตัวรถได  เนื่องจาก  
การเจาะรูในชิ้นงานเล็กกวาขนาดของน฿อตแปูนตัวรถ  จึงแกไขโดยน าน฿อตมาวัดขนาดแลว
ท าการเจาะรูใหมอีกครั้ง ผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบวา รูตรงกลางของชิ้นไมสามารถเขาได
กับแปูนตัวรถ  ขนาด 6 รูได  เนื่องจาก รูกลางของแปูนตัวรถ 6 รูมีขนาดใหญกวา 4 รู และ 
5 รู จึงแกไขโดยน าไปวัดขนาดกับแปูนตวรถ 6 รู แลวเพ่ิมขนาดของรูกลางชิ้นงานใหมอีก
ครั้งแปูน  ผลการทดสอบครั้งที่ 4 พบวา แปูนยึดถอดน฿อตเพลาขับรถยนต์ สามารถใชงาน
ไดตามวัตถุประสงค์ ผลการทดสอบครั้งที่ 5 พบวา แปูนยึดถอดน฿อตเพลาขับรถยนต์ 
สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค์ 

นายนรินทร์   ไขมุข ตูเติมลมหยอดเหรียญ เทคนิคยานยนต์ ในปัจจุบันระบบการคมนาคมมีความส าคัญตอเศรษฐกิจและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันใน การติดตอ สื่อสาร พบปะกันเป็นประจ า ไมวาจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียน 
หรือเรื่องสวนตัวเป็นจ านวนมากซึ่งเป็นจะตองมีใชยานพาหนะส าหรับใชในการเดินทางก็คิด
วาการท าตูเติมลมหยอดเหรียญเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ ใชงานกับผูที่ใชยานพาหนะ
ตางๆและเพ่ือชวยใหผูใชรถเกิดความปลอดภัยในการเดินทางไปในที่ตางๆ 
ในการจัดท าโครงการ ตูเติมลมหยอดเหรียญประกอบดวย คอมเพรสเซอร์ ตัวหยอดเหรียญ 
เซนเซอร์ และโครงสรางคณะผูจัดท าจึงไดท าการคิดประดิษฐ์ตูเติมลมหยอดเหรียญขึ้นมา 
เพ่ือชวยเพิ่ม 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

   ความสะดวกสบายและประหยัดกวาตูอ่ืนที่จะหยอดเงินมากกวาตูของเราระยะเวลาในการ
เติมลมที่ใกลเคียงกัน 

จากการที่ไดท าการศึกษาและคนควาทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของกับตูเติมลมหยอด
เหรียญ และไดมาท าการทดลองหาขอบกพรองตางๆตลอดจนหาความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึนในรูปแบบตางๆเพ่ือใหไดคาที่ถูกตองและมีความแมนย าสูงสุดขณะเติมลม โดยตูเติม
ลมหยอดเหรียญที่รวบรวมและแกไขขอบกพรองตางๆ ใหมีประสิทธิภาพที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว สามารถเติมลมดวยแรงดันมากสุดเทากับ 80 (Psi) มีเกจแสดงแรงดัน
ขณะเติมที่เที่ยงตรงไดมาตรฐานและสามารถใชงานไดจริงและสามารถรับเหรียญไดทุก
เหรียญไมวาจะเป็นเหรียญ 1 บาท 2 บาท 5 บาท และ 10 บาท เวลาที่หยอดเงินเพ่ือที่จะ
เติมลม 2 บาท จะจายลม 40 วินาที  เป็นตน  และสามารถกดหยุดหรือจายลมตอไดดวย
แทนที่จะปลอยลมทิ้งไปโดยปุาวประโยชน์ 

นายนพพร          จอยชม 
นายเอกประสิทธิ์   เนียเซ็น 

ปากกาสไลด์จับชิ้นงาน เทคนิคยานยนต์ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดท าปากกาสไลด์จับชิ้นงานเพ่ือสราง
เครื่องมือพิเศษที่ใชในการจับชิ้นงาน เพ่ือสรางสรรค์คิดคนเครื่องมือพิเศษส าหรับการจับ
ชิ้นงาน  

วิธีการด าเนินการจัดสรางปากกาสไลด์จับชิ้นงานไดมีการออกแบบโครงสราง
ปากกาสไลด์จับชิ้นงานท าการสรางตามแบบ เสร็จท าการยอขนานชิ้นสวนปากกาสไลด์จับ
ชิ้นงานใหไดตามแบบ และจัดสรางชิ้นสวนชิ้นเพื่อใหเหมาะสมกับปากกาจับชิ้นงาน  

จากการทดสอบปากกาสไลด์จับชิ้นงาน 3 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 พบวา 
ปากกาไมสามารถจับชิ้นงานได เพราะขาจับชิ้นงานไมเทากัน จึงท าการแกไขขาจับชิ้นงาน  
ผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบวา ปากกาสไลด์จับชิ้นงานสามารถยึดจับชิ้นงานได ผลการ
ทดสอบครั้งที่ 3 พบวา ปากกาสไลด์จับชิ้นงานสามารถยึดจับชิ้นงานไดเป็นอยางดี สามารถ
ใชงานไดตามวัตถุประสงค์ 

 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายฐานวิทย์   ไรสงัด 
นายนครินทร์   แยมผกา            

เครื่องมือพิเศษตัวจับหนา
แปลนเดือยหมู 

เทคนิคยานยนต์           การบ ารุงรักษามีสวนส าคัญเป็นอยางมากในการชวยยืดอายุการใชงาน ของรถยนต์
โดยเฉพาะชิ้นสวนที่ใชสงก าลังการถอดน ามาตรวจเช็คหรือเปลี่ยนก็มีความจ าเป็นอยางมาก
ส าหรับชิ้นสวนเหลานี้การตรวจเช็คท่ีดีจะชวยยืดอายุการใชงานของเฟืองทายไดอยางมาก  
          การบ ารุงรักษาซอมแซมรถยนต์ตองมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หลายอยาง แตใน
การถอดหนาแปลนเดือยหมูเพ่ือน าเฟืองทายมาตรวจสอบนั้นบางครั้ง เป็นสาเหตุที่ท าให
เกิดอุบัติเหตุในการถอดหนาแปลนเดือยหมูเพ่ือตรวจสอบเฟืองทาย ดังนั้นจึงคิดคน
ออกแบบเครื่องมือพิเศษตัวจับตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและประสิทธิภาพ ในการ
ถอดหนาแปูนคอหมูไดอยางรวดเร็วและปลอดภัยจากการไดรับบาดเจ็บจากการถอดหนา
แปลนเดือยหมู 
          จากการทดสอบเครื่องมือพิเศษตัวจับหนาแปลนเดือยหมู 3 ครั้ง จากผลการ
ทดสอบครั้งที่ 1 พบวาหัวเสียบเขาจับหนาแปลนเดือยหมูไมได และดามขันสามารถขันไดจึง
ไดท าการแกไข โดยน าหัว  เสียบไปกลึงออก 1.5 มม. จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบวา
ดามขันไมสามารถขันไดจึงไดท าการแกไขน าดามขันไปกลึงออก 1 มม. สวนหัวเสียบ
สามารถเขาจับชิ้นงานได จากผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบวาเครื่องมือพิเศษตัวจับหนาแปลน
เดือยหมู สามารถใชงานไดปกติ ตามวัตถุประสงค ์

นายกฤษฎา  ค าเลิศ 
นายเชาวริน  นอยจันทร์ 
 

ชุดสาธิตเครื่องยนต์ระบบ
ฉี ด เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

เทคนิคยานยนต์             จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอชุดสาธิตเครื่องยนต์ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา เครื่องมือ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพสามารถน าไปใชไดตามวัถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแลวผูเชี่ยวชาญสวนใหญมี
ความเห็นตอเครื่องมือวามีประสิทธิภาพในระดับเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง โดยสามารถ
อภิปายผลไดดังนี้ 

จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเห็นดวยอยางยิ่ง จุดประเมินที่บอกวา
น าไปใชไดตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการน าไปใชงานจากความเห็น
ตอจุดประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอตอ 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   การน าไปใชและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 

 จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาเครื่องมือใชงานรวมกับรถยนต์ไดสะดวกเป็น
เพราะเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดออกแบบระบบฉีดเชื้อเพลิงผูเชี่ยวชาญแนะน าวาใหท า
ระบบเชื้อเพลิงใหชัดเจนและมีชื่อบอกใหชัดเจนจะสะดวกกวา 

นายศรัญ      โทนสุวรรณ 
นายอานนท์   ศรีสิงห์ 
 

ชุดเครื่องมือเจียรบาวาล์ว เทคนิคยานยนต์ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เนื่องดวยตามแผนการเรียนทั้งในหลักสูตร ปวช.และ 
ปวส. ไดก าหนดใหนักศึกษาแผนกวิชาชางยนต์ไดเรียนรู วิชา โครงการ ซึ่งเป็นวิชาที่เนนให
นักศึกษาไดด าเนินโครงการ โดยใชความรูความสามารถ ทั้งหลักทฤษฏีและหลักปฏิบัติ มา
ใชใหเกิดประโยชน์ ตามลักษณะที่ก าหนดใหตรงกับสาขาที่เรียน ดังนั้น นักศึกษากลุมนี้จึง
มองเห็นถึงความส าคัญที่จะไดรวมคิดคนเรียนรูเทคนิควิชาการ การท างานเป็นทีมและเพ่ิม
ทักษะดวยการทดลองและปฏิบัติการ พัฒนาทางดานเทคโนโลยียานยนต์จริง ๆ ดังนั้นจึงมี
ความมุงหวังและใหความสนใจตอการพัฒนาเป็น สื่อในการเรียนการสอน  จึงไดจัดท า
โครงการน าเสนอ 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาเกี่ยวกับชุดเครื่องมือเจียรบาวาล์วซึ่ง
เป็นชุดเครื่องมือที่จ าเป็นอยางมากตอการเรียนการสอนในแผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ทั้งใน
ระดับหลักสูตร ปวช. และ ปวส.  

จากพบวา เครื่องมือเจียรบาวาล์ว จากการทดสอบครั้งที่ 1 ไมสามารถเจียรบา
วาล์วได เพราะหัวเจียรบาวาล์วมีขนาดไมเทากัน จึงท าการแกไขหัวเจียรบาวาล์ว ผลการ
ทดสอบครั้งที่ 2 พบวา เครื่องมือเจียรบาวาล์วสามารถเจียรบาวาล์วได ผลการทดสอบครั้งที่ 
3 พบวา เครื่องมือเจียรบาวาล์วสามารถเจียรบาวาล์วไดอยางดี 

นายกิตติธัช     ปั้นแหยม 
นายฐาปกรณ์   โกมลวิทย์ 

ชุดฝึ ก เครื่ องยนต์ ระบบ 
(EFI) 

เทคนิคยานยนต์           ปัจจุบันนี้ไดมีการใชเครื่องยนต์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนอยางแพรหลายซึ่งการ
ใชเป็นระยะเวลานานท าใหเกิดความสึกหรอของเครื่องยนต์  EFI และอาจเกิดการช ารุด
เสียหายขึ้นบางสวน 

กลุมจึงเล็งเห็นความส าคัญในการเรียนการสอนที่ดีซึ่งไดน าชิ้นงานดังกลาวมาบ ารุง 
 



 ชื่อผู้จัดท า  ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ซอมแซมสวนที่สึกหรอหรือช ารุดเสียหายและไดจัดเก็บรายละเอียดของชิ้นงานเพ่ือใหรุน

ตอๆไปไดศึกษาเกี่ยวกับระบบการท างานของเครื่องยนต์ EFI เครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์ 
EFI ที่มีเทคโนโลยีใหมเกิดขึ้นและไดน ามาใหนักศึกษามาคนหาความรูและรายละเอียดของ
ปัญหาตางๆที่เกิดขึ้นบอยครั้งในเครื่องยนต์ 
กลุมจึงเล็งเห็นปัญหานี้เพราะเครื่องยนต์ EFIน ามาใชในระยะเวลานานซึ่งท าใหบางชิ้นสวน
ของเครื่องยนต์EFIหรือเสียหายจึงตั้งกลุมเพ่ือแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นของเครื่องยนต์และเพ่ือ
การศึกษาการท างานของเครื่องยนต์ซึ่งน ามาจัดเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกดวย 

นายธนากร คาเปรม  
นายณรงค ์ชะเอมเทศ 

แผงผังการทางานระบบ 
Fumigation (CNG) 

เทคนิคยานยนต์ จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผงผังการทางานระบบ  Fumigation 
(CNG) ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา เครื่องมือ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพสามารถนาไปใชไดตามวัตถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแลวผูเชี่ยวชาญสวนใหญมี
ความเห็นตอเครื่องมือวามีประสิทธิภาพในระดับเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง โดยสามารถ
อภิปายผลไดดังนี้  

จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเห็นดวยอยางยิ่ง จุดประเมินที่บอกวานา
ไปใชไดตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนาไปใชงานจากความเห็นตอ
จุดประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการ
นาไปใชและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้  
จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาเครื่องมือใชงานรวมกับรถยนต์ไดสะดวกเป็นเพราะ
เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดออกแบบหัวเติมสารทาความเย็นหนึ่งจุดผูเชี่ยวชาญแนะนาวา
ใหทาวาล์วเติมสารทาความเย็นใหจัดเจนและมีชื่อบอกใหจัดเจนจะสะดวกกวา 

นายธิปก      ชูแสง 
นายวัทรชัย   โสนรินทร์ 
 

ชุ ด ส า ธิ ต เ ค รื่ อ ง ย น ต์
คาร์บูเรเตอร ์

เทคนิคยานยนต์           จากความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญที่มีตอชุดสาธิตเครื่องยนต์คาร์บู เรเตอร์ 
ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา เครื่องมือ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปใชไดตามวัถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแลวผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นตอเครื่องมือ
วามีประสิทธิภาพในระดับเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลได ดังนี ้
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
     จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเห็นดวยอยางยิ่ง จุดประเมินที่บอกวา

น าไปใชไดตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการน าไปใชงานจากความเห็น
ตอจุดประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอตอ
การน าไปใชและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 
  จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาสามารถใชงานไดเสมือนในรถจริง เป็นเพราะ
เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดการสรางชุดสาธิตเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์ ควรมีไฟบงบอก
สถานะตางๆ ใหชัดเจนและควรเปลี่ยนเป็นสวิสต์กุญแจ เพ่ือใหสวยงามและเป็นมาตรฐาน 

นายณัฐพล       สุขพาที 
นายณรงค์ศักดิ์  บุญเรือง 
 

ชุดสาธิตเครื่องยนต์ดีเซล เทคนิคยานยนต์            จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอเครื่องยนต์ดีเซล ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมี
ความเห็นสอดคลองกันวา เครื่องมือ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใชได
ตามวัถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแลวผู เชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นตอเครื่องมือวามี
ประสิทธิภาพในระดับเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลไดดังนี้ 
 จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเห็นดวยอยางยิ่ง จุดประเมินที่บอกวา
น าไปใชไดตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการน าไปใชงานจากความเห็น
ตอจุดประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอตอ
การน าไปใชและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้  

จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาชุดสาธิตสามารถใชไดเสมือนจริงหรือไหมเป็น
เพราะเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดการสรางชุดสาธิตเครื่องยนต์ดีเซล ควรมีไฟบงบอก
สถานะตางๆ ใหชัดเจนและควรติดปูายบอกอุปกรณ์ เพ่ือใหสวยงามและเป็นมาตรฐาน 

นายสันติภาพ   อองดี 
นายประพนธ์   ออนวิจารย์ 

ชุดฝึกระบบควบคุมหัวฉีด
อิเล็กทรอนิกส์ 

เทคนิคยานยนต์ ปัจจุบันนี้ไดมีการใชเครื่องยนต์เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนอยางแพรหลายซึ่งการใชเป็น
ระยะเวลานานท าใหเกิดความสึกหรอของเครื่องยนต์ระบบควบคุมหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์และ
อาจเกิดการช ารุดเสียหายขึ้นบางสวนทางกลุมจึงเล็งเห็นความส าคัญในการเรียนการสอนที่
ดีซึ่งไดน าชิ้นงานดังกลาวมาบ ารุงซอมแซมสวนที่สึกหรอหรือช ารุดเสียหายและไดจัดเก็บ
รายละเอียดของชิ้นงาน 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   เพ่ือใหรุนตอๆไปไดศึกษาเกี่ยวกับระบบการท างานของเครื่องยนต์ควบคุมหัวฉีด

อิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์ควบคุมหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเทคโนโลยีใหม
เกิดขึ้นและไดน ามาใหนักศึกษามาคนหาความรูและรายละเอียดของปัญหาตางๆที่เกิดขึ้น
บอยครั้งในเครื่องยนต์ทางกลุมจึงเล็งเห็นปัญหานี้ เพราะเครื่องยนต์ควบคุมหัวฉีด
อิเล็กทรอนิกส์น ามาใชในระยะเวลานานซึ่งท าใหบางชิ้นสวนของเครื่องยนต์ควบคุมหัวฉีด
อิเล็กทรอนิกส์หรือเสียหายจึงตั้งกลุมเพ่ือแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นของเครื่องยนต์และเพ่ือ
การศึกษาการท างานของเครื่องยนต์ซึ่งน ามาจัดเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกดวย 

นายอนุชา      ฟุูงขจร  
นายเอกสิทธิ์   พาหาสิงห์ 

เ ค รื่ อ ง มื อ พิ เ ศ ษ ถ อ ด
ลูกหมากแร็ค 
 

เทคนิคยานยนต์           โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดท าเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค
ส าหรับชวยในการซอมบ ารุงการถอดลูกหมากแร็ค สามารถใชเป็นสื่อการเรียนการสอนของ
รายวิชาเครื่องลางรถยนต์ไดอีกดวย 
วิธีการด าเนินการจัดสรางเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค ไดมีการเขียนแบบโครงสราง
เครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค ท าการสรางตามแบบ เสร็จท าการยอขนานชิ้นสวน
เครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค ใหไดตามแบบ และจัดสรางชิ้นสวนชิ้นเพ่ือเพ่ือให
เหมาะสมกับเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค  
จากการทดสอบเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค 2 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 พบวา   
หัวเสียบเขาจับลูกหมากแร็คไมได และดามขันไมสามารถขันได จากผลการทดสอบครั้งที่  2 
พบวาดามขันไมสามารถขันได สวนหัวเสียบสามารถเขาจับชิ้นงานได จากผลการทดสอบ
ครั้งที ่3 พบวาการท างานของเครื่องมือพิเศษถอดลูกหมากแร็ค สามารถใชงานไดปกติ ตาม
วัตถุประสงค์ 

นายศักดิ์พัฒน์   โต฿ะหวัง 
 

เครื่ อ งมื อถอดปั๊ มติ๊ ก ใน
รถยนต์ 

เทคนิคยานยนต์            โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือสรางเครื่องมือพิเศษที่ใชในการถอดปั๊มติ๊ก
ในรถยนต์โตโยตา รุน Yaris Vios Vigo Fortuner  Revo เพ่ือสรางสรรค์คิดคนเครื่องมือ
พิเศษส าหรับถอดปั๊มติ๊กในรถยนต์ เพ่ือในการถอดปั๊มติ๊กในรถยนต์ โดยอุปกรณ์ไมเสียหาย 
วิธีการด าเนินการจัดสรางเครื่องมือถอดปั๊มติ๊กในรถยนต์ไดมีการออกแบบโครงสราง 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   เครื่องมือถอดกรองเชื้อเพลิงท าการสรางตามแบบ เสร็จท าการยอขนานชิ้นสวนเครื่องมือ

ถอดปั๊มติ๊กในรถยนต์ใหไดตามแบบ และจัดสรางชิ้นสวนชิ้นเพ่ือใหเหมาะสมกับเครื่องมือ
ถอดปั๊มติ๊กในรถยนต์  
           จากการทดสอบเครื่องมือถอดปั๊มติ๊กในรถยนต์ 3 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 
พบวา ชิ้นงานไมสามารถถอดฝาปั๊มติ๊กได เพราะชิ้นงานมีขนาดเล็กเกินไป จึงไมสามารถ
ถอดฝาปั๊มติ๊กได จึงท าการแกไขโดย ขยายความกวางของชิ้นงาน จึงสามารถถอดฝาปั๊มติ๊ก 

นายนครินทร์     อินทร์มานะ 
นายธวัชชัย       เอี่ยมประมูล 

ชุดการสอนการท างานของ
ระบบเชื้อเพลิงรวม 

เทคนิคยานยนต์ จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอชุดการสอนการท างานของระบบเชื้อเพลิง
รวม ผู เชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวาเครื่องมือที่ผู วิจัยสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพสามารถน าไปใชไดตามวัถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแลวผูเชี่ยวชาญสวนใหญมี
ความเห็นตอเครื่องมือวามีประสิทธิภาพในระดับเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่งโดยสามารถ
อภิปายผลไดดังนี้ 
 จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเห็นดวยอยางยิ่ง จุดประเมินที่บอกวา
น าไปใชไดตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการน าไปใชงานจากความเห็น
ตอจุดประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอตอ
การน าไปใชและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 

จุดประเมินที่ผเชียวชาญไมแนใจวาเครื่องมือใชงานรวมกับรถยนต์ไดสดวกเป็น 
เพราะเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดออกแบบใหชุดการสอนการท างานของระบบเชื้อเพลิง
รวมมีความแข็งแรงสีสันจัดเจนและมี ชื่อบอกอุปกรณ์ทุกชิ้นติดตั้งอยูในต าแหนงที่เหมาะสม 

นายประพาคาร  ท าไถ 
นายศิริชัย         บุตรมาลา 

เครื่องมือพิเศษถอดลูกปืน
ไฟล์วีล 
 

เทคนิคยานยนต์ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อจัดท าเครื่องมือพิเศษถอดลูกปืนไฟล์วีลส าหรับชวยใน
การซอมบ ารุงการถอดลูกปืนไฟล์วีล สามารถสอนในรายวิชางานสงก าลังรถยนต์ไดอีกดวย  
วิธีการด าเนินการจัดสรางเครื่องมือพิเศษถอดลูกปืนไฟล์วีล ไดมีการเขียนแบบโครงสราง
เครื่องมือพิเศษถอดลูกปืนไฟล์วีล ท าการสรางตามแบบ เสร็จท าการยอขนานชิ้นสวน 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   เครื่องมือพิเศษถอดลูกปืนไฟล์วีล ใหไดตามแบบ และจัดสรางชิ้นสวนชิ้นเพ่ือเพ่ือให

เหมาะสมกับเครื่องมือพิเศษถอดลูกปืนไฟล์วีล  
จาการทดสอบเครื่องมือพิเศษถอดลูกปืนไฟล์วีล 3 ครั้ง จากผลการทดสอบ              

ครั้งที่ 1 พบวา ขาเกี่ยวลูกปืนเขารูในของลูกปืนไมได  ฐานไมแข็งแรงพอ  และน็อตดึง     
ไมไดระดับกับชิ้นงานจึงท าการแกไขขาเกี่ยวลูกปืนเพ่ือใหสามารถเขารูลูกปืนไดและเพ่ือท า
ฐานใหแข็งแรง จึงเชื่อมน็อตตัวเมียที่ฐาน เพ่ือใหเพ่ิมความแข็งแรงของเกลียว และดัดฐาน
ใหเทากันเพ่ือใหน็อตดึงไดระดับกับชิ้นงาน จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบวาการท างาน
ของเครื่องมือพิเศษถอดลูกปืนไฟล์วีลสามารถใชงานไดปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่  3 
พบวาการท างานของเครื่องมือพิเศษถอดลูกปืนไฟล์วีลสามารถใชงานไดปกติ  ตาม
วัตถุประสงค์ 

นายกฤษณะ  เอี่ยมเจียม 
นายณัฐวุฒิ    แจมดวง 
 

เครื่องมือพิเศษดึงฝาดรัม
เบรก 

เทคนิคยานยนต์ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือสรางเครื่องมือพิเศษเพ่ือจัดท าเครื่องดึง
ฝาดรัมเบรก เพ่ือสรางสรรค์คิดคนเครื่องมือพิเศษส าหรับดึงฝาดรัมเบรก เพ่ือใชในการดึง
ฝาดรัมเบรกได  โดยไมตองยกลอขึ้นลอลงเพ่ือดึงฝาดรัมเบรกออก 

วิธีการด าเนินการจัดสรางเครื่องมือพิเศษดึงฝาดรัมเบรกไดมีการออกแบบ
โครงสรางเครื่องมือพิเศษดึงฝาดรัมเบรกท าการสรางตามแบบ เสร็จท าการยอขนานชิ้นสวน
เครื่องมือดึงฝาดรัมเบรกใหไดตามแบบ และจัดสรางชิ้นสวนเพื่อใหเหมาะสมกับเครื่องมือดึง
ฝาดรัมเบรก จากการทดสอบเครื่องมือพิเศษดึงฝาดรัมเบรก 5 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้ง
ที่ 1 พบวา ชิ้นงานไมสามารถยึดกับแปูนตัวรถได  เนื่องจาก เจาะรูไมตรงกับแปูนของตัวรถ 
จึงแกไขโดยน าขนาดของแปูนตัวรถแตละรุน ทั้ง 2 ขนาด  คือขนาด  4 รู  และ 5 รู มาวัด
กับชิ้นงานแลวเจาะรูใหม ผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบวา รูสวมน็อตของเครื่องมือพิเศษดึง
ฝาดรัมเบรกมีขนาดเล็กเกินไปไมสามารถสวมเขากับน็อตของแปูนตัวรถได  เนื่องจาก การ
เจาะรูในชิ้นงานเล็กกวาขนาดของน็อตแปูนตัวรถ จึงแกไขโดยน าน็อตมาวัดขนาดแลวท า
การเจาะรูใหมอีกครั้ง ผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบวา รูตรงกลางของชิ้นไมสามารถเขาไดกับ 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   แปูนตัวรถ  ผลการทดสอบครั้งที่ 5 พบวา เครื่องมือพิเศษดึงฝาดรัมเบรกสามารถใชงานได 

ตามวัตถุประสงค ์
นายสถิตย์      งามหลอด 
นายสิริพงษ์    เกิดมั่งมี 
 

ชุดสาธิตระบบเบรกรถยนต์ 
 

เทคนิคยานยนต์           โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือสรางชุดสาธิตระบบเบรกรถยนต์ใหเป็นสื่อ
การเรียนการสอนในการปฏิบัติงานจริง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการท างานของ
ระบบเบรกรถยนต์ เพ่ือสามารถบอกชื่อชิ้นสวนของระบบชวงลางรถยนต์ได 
วิธีการด าเนินการจัดสรางชุดสาธิตระบบเบรกรถยนต์ไดมีการออกแบบโครงสรางชุดสาธิต
ระบบเบรกรถยนต์ท าการสรางตามแบบ เสร็จท าการยอขนานชิ้นสวนชุดสาธิตระบบเบรก
รถยนต์ใหไดตามแบบ และจัดสรางชิ้นสวนชิ้นเพ่ือใหเหมาะสมกับชุดสาธิตระบบเบรก
รถยนต์  

จาการทดสอบชุดสาธิตระบบเบรกรถยนต์ 3 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 
พบวา ลูกสูบเบรกดิกสหนาเลื่อนเขาเลื่อนออกไมได เนื่องจากรูน้ ามันตันเกิดสนิม จึงไม
สามารถไลลมเบรกได จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบวาการท างานของชุดสาธิตระบบเบรก
รถยนต์  สามารถถอดประกอบเบรกดิกส  เบรกดรัม ไดปกติ และสามารถไลลมเบรกไดปกติ 
จากผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบวาการท างานของชุดสาธิตระบบเบรกรถยนต์ สามารถถอด
ประกอบเบรกดิกส เบรกดรัม ไดปกติ และสามารถไลลมเบรกไดปกติ   

นายสมพร   ข าประดิษฐ์ ชุดการสอนเครื่ องยนต์
ระบบดูด  NGV 

เทคนิคยานยนต์ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เนื่องดวยตามแผนการเรียนทั้งในหลักสูตร ปวช.และ 
ปวส. ไดก าหนดใหนักศึกษาแผนกวิชาชางยนต์ไดเรียนรู วิชา โครงการ ซึ่งเป็นวิชาที่เนนให
นักศึกษาไดด าเนินโครงการ โดยใชความรูความสามารถ ทั้งหลักทฤษฏีและหลักปฏิบัติ มา
ใชใหเกิดประโยชน์ ตามลักษณะที่ก าหนดใหตรงกับสาขาที่เรียน ดังนั้น นักศึกษากลุมนี้จึง
มองเห็นถึงความส าคัญที่จะไดรวมคิดคนเรียนรูเทคนิควิชาการ การท างานเป็นทีมและเพ่ิม
ทักษะดวยการทดลองและปฏิบัติการ พัฒนาทางดานเทคโนโลยียานยนต์จริง ๆ ดังนั้นจึงมี
ความมุงหวังและใหความสนใจตอการพัฒนาเป็น สื่อในการเรียนการสอน  จึงไดจัดท า
โครงการน าเสนอ 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาเกี่ยวกับชุดเครื่องมือเจียรบาวาล์วซึ่งเป็นชุด

เครื่องมือที่จ าเป็นอยางมากตอการเรียนการสอนในแผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ทั้งในระดับ
หลักสูตร ปวช. และ ปวส. จากพบวา เครื่องมือเจียรบาวาล์ว จากการทดสอบครั้งที่ 1 ไม
สามารถเจียรบาวาล์วได เพราะหัวเจียรบาวาล์วมีขนาดไมเทากัน จึงท าการแกไขหัวเจียรบา
วาล์ว ผลการทดสอบครั้งท่ี 2 พบวา เครื่องมือเจียรบาวาล์วสามารถเจียรบาวาล์วได ผลการ
ทดสอบครั้งที่ 3 พบวา เครื่องมือเจียรบาวาล์วสามารถเจียรบาวาล์วไดอยางดี 

นายชัยชนะ    ลี้เซ็น 
นายอาณัติ     รื่นจินดา 
 

ชุดสาธิตแผนผังระบบฉีด
ก฿าซ NGV 

เทคนิคยานยนต์              จากความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญที่มีตอชุดการสอนการท างานของระบบ
เชื้อเพลิงรวม ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวาเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพสามารถน าไปใชไดตามวัถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแลวผูเชี่ยวชาญสวนใหญมี
ความเห็นตอเครื่องมือวามีประสิทธิภาพในระดับเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่งโดยสามารถ
อภิปายผลไดดังนี้ 

จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเห็นดวยอยางยิ่ง จุดประเมินที่บอกวา
น าไปใชไดตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการน าไปใชงานจากความเห็น
ตอจุดประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอตอ
การน าไปใชและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 

จุดประเมินที่ผเชียวชาญไมแนใจวาเครื่องมือใชงานรวมกับรถยนต์ไดสดวกเป็น 
เพราะเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดออกแบบใหชุดการสอนการท างานของระบบเชื้อเพลิง
รวมมีความแข็งแรงสีสันจัดเจนและมี ชื่อบอกอุปกรณ์ทุกชิ้นติดตั้งอยูในต าแหนงที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



 
บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นายณัฐวุฒิ  สิริกัลยาณวัตร 
นายธนพล    เรืองสิทธิ์ 
นายพชรพล  ยงยอด 

ประตูเลื่อนอัตโนมัต ิ อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการฉบับนี้เสนอ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) เพ่ือใช
ในงานบริการแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โครงสรางของประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding 
doors) แบงออกเป็น 5 สวน 
สวนที่ 1 สวนสั่งการโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ตัว ส าหรับการควบคุมการเปิด-ปิดของ
ประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) 
สวนที่ 2 สวนของการควบคุมเวลาโดยใช ET mini DS1307 1 ตัว ส าหรับการควบคุมเวลา
เปิด-ปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) 
สวนที่ 3 สวนของการหนวงเวลาโดยใช รีเลย์4 ตัว ส าหรับการหนวงเวลาเปิด-ปิด 
สวนที่ 4 สวนของการเปิด-ปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) โดยใช
มอเตอร์ 1 ตัว และลิมิตสวิตซ ์2 ตัว ส าหรับใชในการเปิด-ปิด เชนเมื่อมอเตอร์หมุนไมวาจะ
หมุนไปขางหนาหรือขางหลังแลวไปกดโดนที่ลิมิตสวิตซ์ มันจะหยุดทันท ี
สวนที่ 5 สวนของการล็อกประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) โดยใชกลอน
ประต-ูแมเหล็กไฟฟูา 600 ปอนด ์1 ตัว ส าหรับการล็อกประตูเลื่อน 
จากโครงสรางที่กลาวมาท้ัง 5 สวนประตูหองน้ าสามารถเปดิ-ปิดไดตามเวลาจริงโดยมีตัว 
ET mini DS1307 เป็นอุปกรณ์ตั้งคาเวลาเปิด-ปิดตามที่เราก าหนดไวทั้งนี้ยังสามารถใช
กุญแจไฟฟูาเปิดประตูไดแมยังไมถึงเวลาเปิดก็ตาม 
โครงการฉบับนี้ไดท าการพัฒนาตอยอดมาจากโครงการจ านวน 1 หัวขอดังนี้ ปี พ.ศ.2557 
ประตูตนแบบใชระบบแมนนวลเพื่อการเปิด-ปิดของประตูเทานั้น 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายธรรมชัย ชัยเดช 
นายขัตติยะ จิตรัตน์ 
นายดลภัทร สรัสสมัต 

เครื่องส ารองไฟฟูาเครื่อง

ปั้มน้ า 

 

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

          งานวิจัยเรื่องเครื่องส ารองไฟฟูาเครื่องปั้มน้ ามีจุดมุงหมายเพ่ือส ารองไฟฟูาใหกับ
เครื่องปั้มน้ าหากเกิดกรณีย์ไฟฟูาในอาคารดับทดสอบ เครื่องส ารองไฟฟูาสามารถท างานได
โดยไมมีปัญหา และมีประโยชน์ในการส ารองไฟฟูาและคงชวยส ารองไฟฟูาไดหากน าไปใช 
และหากเกิดปัญหาไฟฟูาดับ หรือเกิดไฟฟูากระตุก เครื่องส ารองรองก็สามารถจายไฟฟูา
ใหกับเครื่องปั้มน้ าไดตลอด ลดการเสียหายของอุปกร์ไปดวยในตัวน าปลั้กของเครื่องส ารอง
ไฟฟูาไปเสียบกับไฟฟูาในบานแลวเปิดทิ้งไวจนกวาแบตเตอรี่เต็มในกรณีที่แบตเตอรี่ยังไมมี
แบตแลวน าปลักของเครื่องปั้มน้ ามาเสียบเขากับปลักที่อินเวอเตอร์แลวทดลองท าการตัด
ไฟฟูาในบริเวณนั้นๆดูวาเครื่องปั้มน้ ายังท างานอยูรึไม เราไดทดลองทั้งหมด 3ครั้ง ปรากฎ
วาปั้มงานปกติดี ผลการทดสอบออกมาไมมีปัญหาใดๆ และสามารถส ารองไฟฟูาไดจริง 

นาย พงศธร เผือกฟัก 
นาย สุทธวีร์ วงศ์สายธาร 
นาย นันทวัฒน์ วงษ์กล่ า 

 เครื่องฉายแผนทึบ อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการน าเสนองานนั้น ผูน าเสนอสามารถใชสื่อในการน าเสนอที่หลากหลายเพ่ือ
สื่อสารกับผูรับสาร ใหเขาถึงเนื้อหาที่ตองการถายทอดจากผูน าเสนอสูผูรับสารเชน ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว หรือจากชิ้นงานจริง ซึ่งสามารถน าเสนอผานสื่อวีดิทัศน์ แผนซีดี หรือ
โปรแกรมน าเสนอดวยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสื่อเหลานี้มีความยุงยากและใชเวลามากในการ
จัดเตรียม แตการน าเสนอผานเครื่องฉายแผนทึบที่เราจะพัฒนานั้นสามารถท าไดโดยงายไม
ตองยุงยากและเสียเวลาเหมือนการน าเสนอผาสื่อดังกลาวขางตน โดยสามารถน าเสนอ
เนื้อหาตางๆ จากหนังสือต ารา แผนภาพ หรือชิ้นงานจริง หรือจอภาพโปรเจคเตอร์ หรือ
เครื่องรับโทรทัศน์ไดโดยตรง การใชสื่อในการน าเสนอนั้น ตองใชอุปกรณ์หลายยอยาง เรา
จึงที่จะจัดท าเครื่องฉายแผนทึบใหมีคุณสมบัติมีมากข้ึนในการน าเสนอ 
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยมีแนวคิดที่พัฒนาเครื่องฉายแผนทึบ แบบประยุกต์
เครื่องตนแบบ โดยใชวงจรตางๆเขามาประกอบ สามารถใชงานไดหลากหลายมากขึ้น ใช
งานงาย และสะดวกสบายในการสอนกวาเดิม   
 
 
                                               



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายอภิเชษฐ์   แสงโพธิ์แกว 
นายจุฑาทิพย์  จิตรีขันธ์ 

 

วงจรควบคุมเครื่องปั๊มน้ า อิเล็กทรอนิกส์ 

 

          การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสราง จะสามารถท างานเองไดโดยอัตโนมัติ 
เพ่ือความสะดวกสบายลดการท างานของปั๊มน้ าที่ท างานมากเกินความจ าเป็นและชวยลด
การเกิดการไหมของปั๊มน้ าเพ่ิมความปลอดภัยใหผูใชงานไดมากขึ้น และตอยอดความคิด
สรางสรรค์ของนักเรียน-นักศึกษาที่ไดศึกษามาตลอดจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบการท างานของปั๊มน้ า 
กระแสไฟตรง-ไฟสลับ การใชน้ าเป็นตัวน าไฟฟูา เพ่ือน ามาประยุกต์ใชกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดตางๆใหออกมาเป็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องปั๊มน้ า 
 ผลการท างานพบวาเครื่องควบคุมปั๊มน้ าอัจฉริยะที่ไดประยุกต์ขึ้นมาใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพลดการท างานของปั๊มน้ าในเวลาที่ไมจ าเป็นได เชน เวลาน้ าไมไหลเขาสูระบบ 
ชวยใหประหยัดพลังงานไปไดมาก และสามารถหยุดการท างานของปั๊มน้ าไดจริง 

 นายทรงวุฒิ ไมงาม 
 นายอลงกรณ์ โนนทิง 
 นายเอกวัชร์ ยอดสมบูรณ 

 หุนยนต์บังคับดวยมือ อิเล็กทรอนิกส์ 

 

               ในปีนี้ประเทศอินโดนีเซียไดเป็นเจาภาพจัดการแขงขันหุนยนต์ ABU ROBOCON 
2015มีCONCEPT ที่วา BADMINTON ROBO–GAME โดยไดกาหนดกฎกติกาไววาแตละ
ทีมตองสรางหุนยนต์ 2 ตัว คือ หุนยนต์บังคับมือแบบมีสายเคเบิล 1 ตัว และหุนยนต์บังคับ
มือแบบไมมีสายเคเบิล 1 ตัว ไมมีจากัดเวลาในการแขงขัน  

การแขงขันหุนยนต์ ABU ROBOCON 2015 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไดมีการสงทีม

“อัศวินบัวหลวง” เขารวมการแขงขันหุนยนต์ ABU ROBOCON 2015 โดยไดสรางหุนยนต์

ไว 2 ตัวคือ หุนยนต์บังคับมือแบบมีสายเคเบิล และหุนยนต์บังมือแบบไมมีสายเคเบิล ได

ออกแบบให 1 ตัวมีทั้งการเสิร์ฟและการโตกลับ คือหุนยนต์บังคับมือแบบมีสายเคเบิล สวน

อีก 1 ตัวออกแบบใหสามารถตีโตกลับไดเพียงอยางเดียว 

 

 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายณัฐพล      พยัคฆา 
นายพงศกร      ไกรสินธุ์ 
นายธนดล        ไพลาศ 

 โพเดียมไร้สาย อิเล็กทรอนิกส์ 
 

          เนื่องจากการปรศัย หรือแถลงการณ์ ตองมีโพเดียมเปลาๆ ทางคณะผูจัดท าเลย
สรางโพเดียมไรสายมีระบบเสียงและ ชุดไมค์ไรสาย ขึ้นมาเพ่ือลดปัญหา ลดความยุงอยาก
ใชแบตเตอรี่ในการใชงาน ในการหาเครื่องอุปกรณ์ตางๆ ที่ตองตอสายหลายสายใหลดลงท า
ใหไมเสียเวลาในการบรรยายโพเดียมปัจุบันจะตองใชไฟฟูาเป็นหลักเพ่ือใชในการขยายเสียง
แตมีปันหาในเรื่องไฟฟูาขัดของก็ไมสามารถใชไดจึงไดคิดคนโพเดียมไรสายขึ้นมาโดยมี
หลักการท างานดั้งเปลี่ยนไฟฟูาจากACเป็นDCเพ่ือใหไฟฟูาไหลผานแบตเตอรี่เพ่ือกักเก็บไว
ในเวลาไฟฟูาขัดของจากแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่จายใหวงจรขยายเสียงเพ่ือขยายเสียงใน
การพูดใหดังขึ้นไดยินชัดขึ้นจากปกติถาไฟฟูาขัดของก็ตองรอไฟฟูาใชโพเดียมไดเพราะมี
อุปกรณ์ไฟฟูาแตโพเดียมไรสายถาไฟฟูาขัดของเราก็สามารถใชไดเพราะมีแบตเตอรี่ส ารอง
อยูแลวปัจจุบันในเรื่องไฟฟูาขัดเกินขึ้นบอยและเกิดปัญหาหลายอยางตามมาทางคณะ
ผูจัดท าจึงคิดคนโพเดียมไรสายเพ่ือแกปัญหาตอนไฟฟูาขัดของดั้งนั้นคณะผูจัดท าจึงคิดคน
โพเดียมไรสายขึ้นมา 

นายกฤตเมธ    มณฑา 
นายธนพล       ดัสกร 
นายณัฐวัฒน์    เสนหา 

โพเดี่ยมขยายเสียงติดลอ  อิเล็กทรอนิกส์ 
 

        การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใหการประชาสัมพันธ์ งายและสะดวกขึ้นจาก
การที่จะตองจัดเตรียมอุปกรณ์ตางๆมากมายใหนอยลงและประหยัดเนื้อที่มากขึ้น  แลว
ทดลองดูวาเสียงที่ออกมาจากโพเดี่ยมนั้นมีระยะไกลเทาใดและจะทั่วถึงหรือไม โดยมีเกณฑ์
วาถาเราลองเปิดใชงานโพเดี่ยมแลวพูดออกผานไมจะไดยินเสียงชัดเจนหรือไมในระยะ0 -
100เมตร ก็ยังสามารถไดยินชัดเจน ในการด าเนินงานนั้น ผูจัดท าไดท าการศึกษาเรื่องวงจร
ต่างเช่น วงจรปรีไม วงจรขยาย และวงจรคอนโทรล จากนั้นไดท าการประกอบล าโพง
และวงจรใสในโพเดี่ยมี่ท าขึ้นมา และท าการเก็บงานตรงสวนของโพเดี่ยมใหเรียบรอย 
จากนั้นจึงท าการทดลองโดยหาพ้ืนที่ในระยะที่ตองการคือประมาณ50เมตรและใหตัวแทน
ไปยืนฟังในระยะนั้น มาทดลองฟังในระยะไกลสุด100เมตร แลวพิจารณา 
   ผลการด าเนินงานพบวา ในระยะ50เมตรยังสามารถไดยินชัดเจน  หมายความวา
โฑเดี่ยมตัวนี้อยูในเกณฑ์ที่ตั้งใจไว แตก็มีขอบกพรองตางๆที่ตองแกไขอยู 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวมณีรัตน์  ยังเจริญ 
นางสาวสุมิตา  บุญเทียนทอง 

เครื่องคั้นกะทิ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยถือเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญและมีความโดดเดนมาก การที่เราจะปรุง
อาหารไทยขึ้นมาสักอยาง จะตองประกอบดวยเครื่องเทศและเครื่องแกงมากมาย ที่ขาด
ไมไดคือกะทิ กะทินั้นไดจากเนื้อมะพราวแกและไดออกมาเป็นน้ ากะทิ คนไทยสมัยกอนมี
อุปกรณ์กานคั้นน้ ากะทิ เรียกวา กระชอน มีลักษณะเป็นกลมๆมีรูกรองน้ าออกจากเนื้อ
มะพราว ซึ่งเป็นอุปกณ์ที่ตองใชเวลาในการคั้นและใชแรงในการคั้นมาก นอกจากนั้นเนื้อ
มะพราวยังมีโอกาสหกใสน้ ากะทิได ท าใหเสียเวลามาแยกเนื้อแยกน้ าออกจากกันอีก 

ดังนั้น คณะผูจัดท าจึงไดท าโครงงานเรื่องเครื่องคั้นน้ ากะทิขึ้นโดยการคิดคนอุปกณ์
ที่สามารถคั้นน้ ากะทิไดเร็วขึ้น มีความปลอดภัยแตใชแรงในการคั้นนอยลงจากการน า
มอเตอร์มาชวยในการคั้นน้ ากะทิ จากการทดลองสรุปไดวา ถาใชเนื้อมะพราว 1.50 กรัม จะ
ใชเวลาในการคั้นน้ ากะทิประมาณ 50 วินาที      น้ าหนักของน้ ากะทิที่คั้นออกมาไดโดย
เฉลี่ยประมาณ 1.3 กิโลกรัม ถาใชเนื้อมะพราว 1.7 กรัมจะใชเวลาในการคั้นน้ ากะทิ
ประมาณ 46 วินาที น้ าหนักของกะทิที่ค้ันออกมาไดโดยเฉลี่ยประมาณ 2.0 กิโลกรัม และถา
ใชเนื้อมะพราว 1.60 กรัม จะใชเวลาในการคั้นน้ ากะทิประมาณ48 วินาที น้ าหนักของ
น้ ากะทิที่คั้นออกมาไดโดยเฉลี่ยประมาณ 1.5 กิโลกรัม มีราคาการผลิตจริงที่ต่ ากวา
ประมาณการ คือ 6,294 บาท 

นายสุกฤษฏิ์    กระแสร์ 
นางสาวสุธิตา  พันโบ 
นายอนุพงษ์     ช้างงาดี 

 

เครื่องบันทึกเวลาเรียน
ออนไลน์ 

อิเล็กทรอนิกส์          ในประเทศไทยถือเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญและมีความโดดเดนมาก การที่เราจะปรุง
อาหารไทยขึ้นมาสักอยาง จะตองประกอบดวยเครื่องเทศและเครื่องแกงมากมาย ที่ขาด
ไมไดคือกะทิ กะทินั้นไดจากเนื้อมะพราวแกและไดออกมาเป็นน้ ากะทิ คนไทยสมัยกอนมี
อุปกรณ์กานคั้นน้ ากะทิ เรียกวา กระชอน มีลักษณะเป็นกลมๆมีรูกรองน้ าออกจากเนื้อ
มะพราว ซึ่งเป็นอุปกณ์ที่ตองใชเวลาในการคั้นและใชแรงในการคั้นมาก นอกจากนั้นเนื้อ
มะพราวยังมีโอกาสหกใสน้ ากะทิได ท าใหเสียเวลามาแยกเนื้อแยกน้ าออกจากกันอีก 

ดังนั้น คณะผูจัดท าจึงไดท าโครงงานเรื่องเครื่องคั้นน้ ากะทิขึ้นโดยการคิดคนอุปกณ์
ที่สามารถค้ันน้ ากะทิไดเร็วขึ้น มีความปลอดภัยแตใชแรงในการคั้นนอยลงจากการน า 

  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   มอเตอร์มาชวยในการคั้นน้ ากะทิ        

จากการทดลองสรุปไดวา ถาใชเนื้อมะพราว 1.50 กรัม จะใชเวลาในการคั้น
น้ ากะทิประมาณ 50 วินาที      น้ าหนักของน้ ากะทิที่คั้นออกมาไดโดยเฉลี่ยประมาณ 1.3 
กิโลกรัม ถาใชเนื้อมะพราว 1.7 กรัมจะใชเวลาในการคั้นน้ ากะทิประมาณ 46 วินาที 
น้ าหนักของกะทิที่คั้นออกมาไดโดยเฉลี่ยประมาณ 2.0 กิโลกรัม และถาใชเนื้อมะพราว 
1.60 กรัม จะใชเวลาในการคั้นน้ ากะทิประมาณ48 วินาที น้ าหนักของน้ ากะทิที่คั้นออกมา
ไดโดยเฉลี่ยประมาณ 1.5 กิโลกรัม มีราคาการผลิตจริงที่ต่ ากวาประมาณการ คือ 6,294 
บาท 

นายสิรวิชญ์  อรุโณทัยจิตร 
นายศิวัจน์  พุฒประสิทธิ์พร 
นายพิจักษณ์  ไมงาน 

ระบบปั้มน้ าแรงดันสูง อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

          การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสราง จะสามารถท างานเองไดโดยอัตโนมัติ 
เพ่ือความสะดวกสบายลดการท างานของปั๊มน้ าที่ท างานมากเกินความจ าเป็นและชวยลด
การเกิดการไหมของปั๊มน้ าเพ่ิมความปลอดภัยใหผูใชงานไดมากขึ้น และตอยอดความคิด
สรางสรรค์ของนักเรียน-นักศึกษาที่ไดศึกษามาตลอดจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบการท างานของปั๊มน้ า 
กระแสไฟตรง-ไฟสลับ การใชน้ าเป็นตัวน าไฟฟูา เ พ่ือน ามาประยุกต์ใชกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดตางๆใหออกมาเป็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องปั๊มน้ า 
 ผลการท างานพบวาเครื่องควบคุมปั๊มน้ าอัจฉริยะที่ไดประยุกต์ขึ้นมาใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพลดการท างานของปั๊มน้ าในเวลาที่ไมจ าเป็นได เชน เวลาน้ าไมไหลเขาสูระบบ 
ชวยใหประหยัดพลังงานไปไดมาก และสามารถหยุดการท างานของปั๊มน้ าไดจริง 

นายกานต์กิจ   อมรวรพันธ์ 
นายณัฐนนท์    ถีประถัมภ์ 
นายภูวนารถ    นฤนาทมนตรี 

พัดลมระบายอากาศปรับ
ดวยอุณหภูมิ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสราง จะสามารถท างานเองไดโดยอัตโนมัติ 
เพ่ือความสะดวกสบายลดการท างานของปั๊มน้ าที่ท างานมากเกินความจ าเป็นและชวยลด
การเกิดการไหมของปั๊มน้ าเพ่ิมความปลอดภัยใหผูใชงานไดมากขึ้น และตอยอดความคิด
สรางสรรค์ของนักเรียน-นักศึกษาที่ไดศึกษามาตลอดจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
             ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบการท างานของปั๊มน้ า 

กระแสไฟตรง-ไฟสลับ การใชน้ าเป็นตัวน าไฟฟูา เพ่ือน ามาประยุกต์ใชกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดตางๆใหออกมาเป็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องปั๊มน้ า 
 ผลการท างานพบวาเครื่องควบคุมปั๊มน้ าอัจฉริยะที่ไดประยุกต์ขึ้นมาใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพลดการท างานของปั๊มน้ าในเวลาที่ไมจ าเป็นได เชน เวลาน้ าไมไหลเขาสูระบบ 
ชวยใหประหยัดพลังงานไปไดมาก และสามารถหยุดการท างานของปั๊มน้ าไดจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นายธนพัฒน์ กาศโอสถ 
นายอภิสิทธิ์ นารี 

ระบบเปิด/ปิดไฟผาน
โทรศัพท์มือถือ 
   
 

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเปิด/ปิดไฟผานโทรศัพท์มือถือ เพ่ือใหผูใชงานใชงานไดสะดวกขึ้นในการใช
งาน เป็นระยะไกล 1 m – 9 m เพ่ือใหไดรับความตองการในการควบคุมระยะไกลไดดีและ
ยังเป็นระบบที่สรางข้ึนโดยงายในการใชงานผูใชสามารถเปิด/ปิดระบบแสงสวางไดโดยผาน
สัญญาณบูลทูธที่คณะผูจัดท าไดติดตั้งไวโดยใชโทรศัพท์มือถือไดติดตั้งตัวแอพพลิเคชั่น
ควบคุมไวมาใชงานในระบบนี้ไดอยากดี จากการทดลองที่คณะผูจัดท าไดทดลองระบบเปิด/
ปิดไฟผานโทรศัพท์มือถือเป็นจ านวน 9 ครั้ง สามารถสรุปไดวา ในการทดลองทั้ง 9ครั้งนี้ 
โดยใชการเปิด/ปิดระบบในระยะใกลและระยะไกลที่สุดของสัญญาณที่สามารถสงถึงไดคือ 
ระยะ 1 m ถึง 7 mสวนอีกสองระยะทางนั้นสามมารถใชไดบางหรือใชไมไดบางเป็นบางครั้ง
ระบบเปิด/ปิดไฟผานโทรศัพท์มือถือสามารถใชงานไดจริง 

นายจักรายุทธ    กล่ าทอง 
นายกรกช         รุงเรือง 
 

สายดาวน์โหลดขอมูลบน
รถไฟฟูา 
 

อิเล็กทรอนิกส์ สายดาวน์โหลดขอมูลบนรถไฟฟูาประกอบดวย 5 ฟังค์ชั่น 1. DCU ระบบของ
ประตูรถไฟฟูา 2.AIR ระบบแอร์บนรถไฟฟูา 3.TCU ระบบลมที่จายใหกับชวงลางของ
รถไฟฟูา 4.BCU ระบบเบรคของตัวรถไฟฟูา 5. Auxiliary ระบบตูแปลงไฟฟูาของตัว
รถไฟฟูา โดยปกติจะมีสายทั้งหมด 5 เสน แตเราไดท าการศึกษาและท าสายขึ้นมาใหเหลือ
สายเดียวโดยสายที่ท าขึ้นนั้นจะแบงเป็น 3 หัว โดย หัว A1 เป็นหัวที่ใชเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอร์ หัว A2 ใชเชื่อมตอดาวน์โหลดDCU,Airหัว A3 ใชเชื่อมตอดาวน์โหลด 
TCU,BCU,Auxiliaryท าใหการใชงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นายสุพนัท ปทุมมณี  
นายอนุชา        เดชขุนทศ
  

เครื่องส ารองไฟโซลาเซลล์ 
 

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องส ารองไฟโซลาเซลล์  มีหลักการท างานในการชาร์จแบตเตอร์รี่ โดยการใช
แผง โซลาเซลล์เปลี่ยนพลังแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟูา เพ่ือชาร์จประจุเขาแบตเตอร์รี่ 
โดยผานโซลาชาร์จคอนโทลเลอร์ เป็นตัวควบคุมการชาร์จไฟในสภาวะที่มีแรงดันไฟฟูา
220Vacจายใหกับวงจรรีเลย์ไฟLEDจะดับ  และในสภาวะเมื่อไฟฟูาดับวงจรรีเลย์ตรวจสอบ  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ไมพบแรงดันไฟฟูา 220Vac วงจรรีเลย์จะท าหนาที่ควบคุมการจายแรงดันไฟฟูาจาก

แบตเตอร์รี่ ใหกับหลอดไฟ LED  โดยแสดงผลการท างานของเครื่องส ารองไฟโซลาเซลล์ 
ดวยดิจิตอลมิเตอร์ที่แสดงคา แรงดันและกระแสไฟฟูาของที่ปูอนใหกับหลอดไฟLED  ผล
การทดสอบพบวาการท างานของเครื่องส ารองไฟโซลาเซลล์  เป็นไปตามแบบแผนที่คาดหวัง 

นายวรากร       ศิริยามัน  
นายบูรณ์พิภพ   จันทร์ดา 

 เครื่องเลนแอร์ฮอกกี้  
 

อิเล็กทรอนิกส์ ผูจัดทาโครงการไดเล็งเห็นปัญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงเกิดแนวคิดสิ่งประดิษฐ์
ปรับปรุงเครื่องเลนเกมส์ แอร์ฮอกกี้ เพ่ือแกไขปัญหาการตกของลูกแอร์ฮอกกี้และ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางใหมใหกับเครื่องเลน  

ในการดาเนินงานผูจัดทาไดทาการศึกษาขั้นตอนการทางานและขั้นตอนการตก
ของลูกแอร์ฮอกก้ีโดยการศึกษาปัญหาเครื่องเลนนี้มาพัฒนาใหเกิดทางเลือกแก บริษัทผูผลิต
โดยการนาปัญหาของเครื่องเลนมาคิดวิเคราะห์ เชน การตกของลูก เกิดการติดขัดขณะลูก
ตกทาใหเลนเกมส์ติดขัด ผลการดาเนินงานพบวา สิ่งประดิษฐ์ คือ เครื่องเลนแอร์ฮอกกี้ 
สามารถทางานไดตามเปูาหมายทาใหลูกไมเกิดการติดขัดขณะเลนไดเป็นอยางดี ยังเพ่ิมจาน
วนสกอร์และเวลาใหการเลนเกมส์ไดมากขึ้น จึงทาใหผูคนเล็งเห็นถึงสิ่งประดิษฐ์ และ
สามารถนามาประยุกต์ใหมีประสิทธิภาพทั้งยังชวยใหการเลนเป็นไปโดยสะดวก 

นายธนาพล ศรเีจริญ 
นายพีรพล พิริยอกุล 
 

เครื่องพนยาฆาแมลง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
  

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพนยาฆาแมลงพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเครื่องพนยาฆาแมลงแบบสะพาย
หลัง มีหลักการท างาน โดยใชมอเตอร์ขนาด 12VDC ท าหนาที่เป็นปั้มในการฉีดพนน้ ายาฆา
แมลง ใชแหลงพลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 12VDC ซึ่งไดรับการประจุจากแผงโซลาเซลล์
ขนาด 10W 6V 2 แผน เพ่ือเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟูาและเก็บสะสมไว
ในแบตเตอรี่ในขณะฉีดพนยาฆาแมลง 

นายเสฏฐวุฒิ     คุนเคย 

นายพรรษา       นาคม่ัน 

 

ไมเทาแจงเตือนสิ่งกีดขวาง
ส าหรับผูพิการทางสายตา 
   

อิเล็กทรอนิกส์ ไมเทาแจงเตือนสิ่งกีดขวางส าหรับผูพิการทางสายตาเพ่ือใหผูพิการทางสายตานั้น
สามารถเดินทางดวยความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน โดยมีหลักการท างานคือ ใชอัลตราโซนิคเป็น
ตัวปลอยคลื่นเสียงไปขางหนาเพ่ือใหรูวาระยะที่เราก าหนดไวนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือไมหากมี
สิ่งกีดขวางอยูเสียงที่กระทบกับสิ่งกีดขวางจะสะทอนกลับมาที่ตัวเซ็นเซอร์ ตัวเซ็นเซอร์จะ
ท าการสงขอมูลผานทางบอร์ด Arduino เพ่ือใหเปลี่ยนขอมูลที่ไดรับวาขางหนาเซ็นเซอร์ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ตรวจจับสิ่งกีดขวางไดนั้นใหเป็นสัญญาณเสียงแจงเตือนผูพิการทางสายตานั่นเอง  เพ่ือ

ปูองกันการเกดอุบัติเหตุตามทองถนนหรือตามทางเทาในที่ตางๆจากการทดลองที่คณะ
ผูจัดท าไดทดลองไมเทาแจงเตือนสิ่งกีดขวางจ านวน 5 ครั้ง สามารถสรุปไดวา ในการ
ทดลองทั้ง 5ครั้ง โดยใหผูพิการทางสายตา 2 คน และบุคคลปกติ 3 คนไมเทาแจงเตือนสิ่ง
กีดขวางสามารถตรวจสอบสิ่งกีดขวางและมีการแจงเตือนไดจริง 

นายอภิสิทธิ์       เอ่ียมวิลัย 
นายสิทธิกร         รอดวินิจ 

วิทยุสื่อสารลดเสียงรบกวน 
    

         
 

อิเล็กทรอนิกส์ การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแกปัญหาในการติดตอสื่อสาร เพ่ือใหมี
ความสะดวกและรวดเร็วในการสั่งงานหรือพุดคุย สามารถลดเสียงรบกวนไดในขณะหนึ่ง
และสื่อสารระยะไกลไดพอสมควร สามารถสื่อสารในพ้ืนที่ๆมีระดับเสียงสงผลตอสภาพ
รางกายและจิตใจได 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาขอมูลของ หลักการแพรกระจายของ
คลื่นวิทยุ หลักการและสวนประกอบวิทยุสื่อสาร เสียงที่มนุษย์สามารถไดยิน ความหมาย
ของเสียงและประเภทของเสียง 

ผลการด าเนินงานพบวา วิทยุสื่อสารปูองกันเสียงรบกวน นั้นสามารถสื่อสารได 
ตามวัตถุประสงค์ คือ ตามจ านวนที่ผูท าการทดลองไดก าหนดไวนั้น สามารถใชติดตอสื่อสาร
กันในพ้ืนที่ๆมีเสียงดังรบกวน ดังนั้นจึงเป็นการใชเพ่ือใหมีความสะดวกและรวดเร็วในการ
สั่งงานหรือพุดคุยตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไวและเพ่ือสะดวกในการท างานมากยิ่งข้ึน 

นายนพดล ประทุมทอง 
นายนราธิเบศธ์   ศรีสมศักดิ ์

ผามานไฟฟูา 
   

  
 

อิเล็กทรอนิกส์ ผูจัดท ามีแนวคิดที่จะสรางผามานไฟฟูา  เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายภายใน            
ที่พักอาศัย เพ่ือแกปัญหาที่ผูสูงอายุจะตองคอยเปิดปิดผามานเองอยูเป็นประจ า จะเห็นได
วาผามานเปิดปิดอัตโนมัตินี้จะสามารถท างานแทนผูสูงอายุได เนื่องจากตัวผามานสามารถ
สั่ งการท างานได เ พียงแคกดปุุ ม เดียว เท านั้น  และผ าม านเปิดปิด อัตโนมัติยั ง ใช
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุม สามารถที่จะเพ่ิมฟังค์ชั่นเพ่ิมเติมได เชน เพ่ือการสั่ง
การจากโทรศัพท์มือถือเป็นตน ผูจัดท าไดใชมอเตอร์ 12V จ านวน 2 ตัว ในการปรับเลื่อน
หรือหมุนผามาน โดยไดมีแนวคิดที่จะใชบอร์ด Arduino ในการควบคุมมอเตอร์ แต
เนื่องจากมีปํญหากับค าสั่งที่ใชเขียนโปรแกรมค าสั่งเมื่อทดลองใชงานแลวไมเป็นไปตามที่ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   วางแผนไว ทางผูจัดท าจึงแกปัญหาดวยการจายไฟใหกับมอเตอร์โดยตรงผานรีเลย์ 5V คือ

เมื่อกดสวิตซ์วงจรจะปิดรีเลย์จะไดรับไฟ 5V รีเลย์ก็จะเปลี่ยนสถานะจาก NO เป็น NC 
มอเตอร์ก็จะไดรับไฟ 12V มอเตอร์ก็ท างาน โดยสวิตซ์มี 4 สวิตซ์ คือ สวิตซ์1 กดเพ่ือปิด
ผามาน สวิตซ์2 กดเพ่ือเปิดผามาน สวิตซ์3 กดเพ่ือหมุนผามานทางขวา สวิตซ์4 กดเพ่ือ
หมุนผามานทางซาย เมื่อใชการตอวงจรขางตนก็สามารถควบคุมมอเตอร์เพ่ือเปิดปิดผามาน
ไดตามตองการ 

นายณรงค์ฤทธิ์    สุดเสนาะ  
นายทศพล        โพธิ์คา 

 เครื่องให้อาหารปลา
อัตโนมัติ  
 

อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติสร้างขึ้นเพ่ือลดเวลาการทางาน มีหลักการทางาน 3 
สเต็ป คือ 1 สเต็ปตัวเครื่องสามารถ ปรับตั้งการให้เวลาในแต่ละวัน โดยใช้ timer 24 
ชั่วโมงเป็นตัวควบคุม ในเวลา 1 วันตัวเครื่องทางานได้มากสุด 6 ครั้งต่อวัน สเต็ป 2 
ตัวเครื่องสามารถผสมยาแบบผงภายในถังได้ ภายในถังจะมีใบกวนให้ตัวยาเข้ากับอาหาร ใบ
กวนนั้นใช้มอเตอร์ทาการหมุนผู้ใช้งานสามารถกาหนดเวลาหมุนของใบกวนได้ด้วย  timer 
สเต็ป 3 เมื่อกวนอาหารเสร็จ หน้าคอนแทคของ timer ใบกวน จะสั่งการทางาน มาที่โบ
เวอร์ลม ตัวโบเวอร์ลมสามารถ ปรับตั้งเวลาด้วย timer ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน ภายในถังอาหาร
จะมีลิมิตสวิทช์ ทาการเช็ค อาหารภายในถัง ถ้าอาหารภายในถังหมด มีไฟสีแดงโชว์ เพ่ือรอ
การเติมอาหาร ตัวเครื่องให้อาหารปลานี้สามารถบรรจุอาหารลงภายในถังได้ 30 กิโลกรัม 
คณะผู้จัดทาได้ทาการทดลองตัวเครื่องนั้นสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์  ของโครงการ
ที่ได้ตั้งไว้ และได้ จัดทา แบบสอบถาม ความคิดคิดเห็นของบุคคล ที่ประกอบอาชีพทางด้าน
การเลี้ยงปลา จานวน 5 คน ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ 100% ได้ 82% ซึ่งหมายถึงความ
เหมาะสมระดับมาก 

นายธีรภัทร์ พานทอง 
นางสาวเมธาวี แจงจิตร์ 
 

เครื่องเขยาเลือด 
   

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขยาเลือด เพ่ือใหพยาบาลหรือแพทย์ผูออกไปรับบริจาคเลือดภายนอก
โรงพยาบาลงายและสะดวกไมตองใชพยาบาลหลายคนจึงได จัดท าโครงการเครื่องเขยา
เลือดโดยใชมอเตอร์ที่มีวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ท าการเขยาถุงเลือดเพ่ือไมใหเลือดที่
บริจาคเกิดการแข็งตัวซึ่งใตถาดวางถุงเลือดจะมีโหลดเซลล์ไวรับน้ าหนักหรือเพ่ือเปลี่ยนคา
ความเครียดของโหลดเซลล์ใหเป็นคาความตานทาน และสงไปใหวงจรแปลงสัญญาณไฟฟูา 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ใหเป็นสัญญาณดิจิตอลและสงใหวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่เป็นวงจรควบคุมการท างาน 

เมื่อเลือดถึงน้ าหนักที่ตองการบอร์ดจะสงสัญญาณใหมีเสียงเตือนและมอเตอร์จะหยุดการ
ท างานและแพทย์จะท าการปิดเครื่องเขยาเลือดและท าการถอดเข็มออก 

นายชญานนท์    เลิศชัยสหกุล
นายทศพล        อินทร์ปัญญา
   
 

เครื่องท าเครื่องดื่มเป็นวุน 
  

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องท าเครื่องดื่มเป็นวุน มีหลักการท างานคือ การที่คอมเพรสเซอร์ฉีดสารท า
ความเย็นไปที่คอยเย็นและน้ าที่อยูในถังจะท าการเก็บความเย็นไว และสารท าความเย็นจะ
กลับทีม่าคอมเพรสเซอร์เพื่อระบายความรอนที่คอมเพรสเซอร์โดยมีพัดลมคอยระบายความ
รอนออก และตัวถังจะมีมอเตอร์หมุนซายขวาอยูดวยซึงจะท าหนาที่คอยหมุนไมน้ าแข็งตัว 
และเริ่มเตรียมการเอาน้ าใสในถังประมาณ3ใน4ของตัวถังและเปิดสวิตซ์สีเขียวที่มีอยู
ตรงหนาตัวเครื่องเพ่ือเปิดใหคอมเพรสเซอร์เริ่มท างาน และทิ้งไวประมาณ 1 ชั่งโมงเพ่ือให
น้ าเย็นไดที่และใสเกลือ1กิโลกรัมและเริ่มแชน้ าที่ตองการไดเลย และเปิดสวิตซ์สีแดงซึ่งเป็น
สวิตซ์ของมอเตอร์ตัวถังและปรับตั้งความเร็วของการหมุนซึ่งจะมีอยู 3 ระดับดวยกันคือ 
ระดับหมุนชา ระดับหมุดปานกลาง และระดับหมุดเร็ว ซึ่งจะท าใหถังหมุนซายขวา และรวม
เวลาตั้งแตเริ่มเดินเครื่องจะอยูที่ 1 ชั่งโมง 30นาที แตหลังจากเครื่องเดินไดอุณหภูมิแลวจะ
ท าใหใชเวลานอยลงอยูที่ 20-25 นาที  

นายจักรินทร์ เฟ่ืองเจริญ 
นายทศพล        รอดวินิจ 

น 
 

 

เครื่องตรวจจับซีลาย 
  

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจจับแผน C-Lineมีวัตถุประสงค์เพ่ือชวยตรวจหาซีลายบนฝูาเพดานที่
ฉาบเรียบหรือโลหะตางๆเนื่องจากการติดตั้งพัดลมเพดานหรือติดตั้งโคมไฟฟูาภายในบาน
หรืออาคารที่มีฝูาเพดานที่ฉาบเรียบจะพบปัญหาในการหาต าแหนงของซีลายเพ่ือเจาะรูจับ
ยึดกับตัวอุปกรณ์ใหมีความมั่นคง แข็งแรง ไดมาตรฐานหรือเจาะหลบโลหะโดยใช 
Proximity Sensor เป็นตัวตรวจหา โดยออกแบบใหใชงานไดสะดวกน้ าหนักเบาสามารถ
ชาร์จไฟฟูาเขาแบตเตอรี่ไดโดยใชแรงดันไฟฟูา 12 VDC เป็นแหลงจายไฟฟูาใหกับเครื่อง
ตรวจหาซีลาย ที่ไดมานั้นสามารถตรวจหาซีลายส าหรับฝูาเพดานหรือผนังบางๆ ระยะหาง
ระหวางตัวตรวจหากับฝูาเพดานไมเกิน 5 มิลลิเมตร และการท ามุมกับฝูาเพดานตองเป็น
ระยะ 90 องศา 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายชัยรัตน์ ผลเจริญ 

นายธวัชชัย วงษ์แกวฟูา 

 

เครื่องวัดคาแรงดันและ
กระแสแบตเตอรี่ขณะชาร์จ 
   

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวัดคาแรงดันและกระแสแบตเตอรี่ขณะชาร์จเพ่ือใหผูชาร์จดูคาแรงดันและ
กระแสของแบตเตอรี่ เป็นระยะๆ เพ่ือไมใหแบตเตอรี่ไดรับการชาร์จที่สูงเกินไปหรือต่ า
เกินไปและปูองกับไมใหน้ ากลั่นในตัวแบตเตอรี่ที่จะมีการระเหยออกมาและอาจเป็น
อันตรายตอผูชาร์จที่เขาไปวัดแรงดันและกระแสของแบตเตอรี่ในกรณีที่ผูชาร์จนั้นแพ
สารเคมีที่อาจเป็นสวนประสมของน้ ากลั่นในตัวแบตเตอรี่จากการที่คณะผูจัดท าไดทดลอง
เครื่องวัดคาแรงดันและกระแสแบตเตอรี่ขณะชาร์จพบวาเครื่องวัดคาแรงดันและกระแส
แบตเตอรี่ขณะชาร์จนั้นใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไวและไดจัดท าการ
ประเมินเพ่ือหาคุณภาพของเครื่องวัดคาแรงดันและกระแสแบตเตอรี่ขณะชาร์จทั้งหมด 3 
ดาน คือ ดานตัวเครื่อง (Hard ware), ดานการใชงานและดานการบ ารุงรักษาโดย
ผูเชี่ยวชาญ ทั้งหมด 5 ทาน พบวาคาเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ดาน คือ 3.71 ซึ่งหมายถึงความ
เหมาะสมในระดับมาก 

นายกิติศักดิ์     โฉมพระกลับ 
นายณัฐวุฒิ      อินทร์ทิม 

ตูเพาะเห็ดอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ ตูเพาะเห็ดอัตโนมัติมีหลักการท างานในการควบคุมอุณหภูมิและความขึ้นตามคาที่
เหมาะสมกับเห็ดโดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบการท างานของฮีตเตอร์ลมรอนถา
อุณหภูมิไมถึงคาที่ตั้งและถาความขึ้นไมถึงไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่ งให Ultrasonic 
Humidfier (เครื่องสรางความชื้น) โดยหลักการท างานคือ จะสรางคลื่นความถี่ในน้ าใหเกิด
เป็นควันความขึ้น โดยมีพัดลมดันความชื้นใหหมุนเวียนใหตู และมี sensor ตรวจเช็ค
อุณหภูมิและความชื้นและสั่งการไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมพ้ืนที่ในตู ขนาด 
150cm×60cm จากการทดลองที่คณะผูจัดท าไดทดลองตูเพาะเห็ดอัตโนมัติระยะหนึ่ง 
สามารถสรุปไดวาตูเพาะเห็ดสามรถควบคุมความเชื่อในตูไดอยางดี และสามารถเพาะเห็ด   
ไดความตองการจริง 

นายณัฐพงษ์  บุญมวง 
นายเอกสิทธิ์  นาคบุญ 

พัดลมปรับความเร็ว
อุณหภูมิ 

อิเล็กทรอนิกส์ พัดลมปรับตามอุณหภูมิจะมีตั้งแต 2 ระบบคือ Auto และ Manual โดยระบบ 
Auto จะจับตัวเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิเพ่ือท าใหพัดลม 3 ระดับ Auto เบอร์ 1  จะ
ท างานดวยอุณหภูมิ 25 องศาเบอร์ 2 จะท างานดวยอุณหภูมิ  27 องศาและเบอร์ 3 จ า
ท างานดวยอุณหภูมิ 30 องศา ขณะที่พัดลมในระบบ Auto ท างานจะมีจอไฟแสดงผล LED  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   โดยอุณหภูมิแตละเบอร์พัดลมจะท างานอยูใน เบอร์ 1 และเบอร์ 2 เบอร์ 3 โดยใชไมโคร

เทอร์เลอร์ในการควบคุมการท างานโดยแสดงสถานะอุณหภูมิดวย LED หากตองการปรับ
เป็นระบบ Manual สามารถท าไดโดยการเลือกระบบผานสวิทซ์เลื่อนแบบโยกและปรับ
ความเร็วพัดลมได 3 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 2 และ 3 ตามความตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาก่อสร้าง 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายอนุชา          ศรีนอย 
นายปุรเชษฐ์        คงสอน 
นายศุภกานต์       การชาด า 

ชั้นวางหนังสือแผนคอมโพ
สิต 

ชางกอสราง การจัดท าโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐานของเหล็กและโครงเหล็ก 
2. เพ่ือทดสอบวาสามารถน าไปใชงานไดจริง 

ในการด าเนินงานนั้นผู้จัดท าได้ท าการศึกษา 
ศึกษาชิ้นงานวาสามารถน ามาใชงานในชีวิตประจ าวันไดจริงแข็งแรงหรือไมแข็งแรง

เพ่ือน าหนังสือมาวางใหเป็นระเบียบไมรกหรือสกปรกเก็บหนังสือไดเยอะๆ 
ผลการด าเนินงานพบว่า  

เก็บหนังสือไดเยอะและแข็งแรงสามารถเก็บอยางอ่ืนก็ไดที่ไมใชหนังสือแตตองเป็น
ขนาดไมใหญมาก 

นายธงชัย           ดีใจมา 
นางสาวสายวรี     ฝอยทอง 
นายวรายุทธ       ประโคม 

ถังดักไขมัน ชางกอสราง การจัดท าโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เพ่ือลดการอุดตันของทอน้ าทิ้ง 
2. เพ่ือปูองกันแมน้ าล าคลองเนาเสียในระยะยาว 

ในการด าเนินงานนั้นผู้จัดท าได้ท าการศึกษา 
ถังดักไขมันส าหรับอางลางจานที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะใชประโยชน์

ในการดักไขมันในอางลางจานไดจริงซึ่งการประเมินผลการประดิษฐ์ถังดักไขมัน พบวา             
ถังดักไขมันนี้มีคุณภาพดีและประสิทธิภาพสูง ซึ่งเมื่อน าไปใชงานจริง 

นายสหกรณ์       นามกร 
นายกิติคุณ        นอยศรี 
นายณัฐกร        แปูนทอง 

ปูนผสมขี้เลื่อย ชางกอสราง การจัดท าโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เพ่ือลดตนทุน 
2. เพ่ือทดสอบวาสามารถน ามาใชไดจริงหรือปุาว 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   3. เพ่ือลดตนทุนและน ามาใชแทนวัสดุอ่ืนได 

4. วัสดุที่ท าหาไดงาย 
ในการด าเนินงานนั้นผู้จัดท าได้ท าการศึกษา 

ศึกษาชิ้นงานวาสามารถน ามาใชงานในงานกอสราง เพ่ือน าประหยัดตนทุน  
ผลการด าเนินงานพบว่า  
เป็นอิฐที่น ามาใชงานในการกอสรางไดทั่วไปแลวน ามากอใชเองได 

นายอภิเดช        อึ้งเซ็ง 
นายปริญญา       เกิดบรรจบ 
นายชนัยชนม์  เรืองศิลปประเสริฐ 

โต฿ะคอมแบบมีลิ้นชัก ชางกอสราง การจัดท าโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. สามารถใชวางคอมพิวเตอร์หรือโน฿ตบุ฿กไวบนโต฿ะตัวนี้ได 
2. สามารถเก็บของช ารวยตางๆ ไวในลิ้นชักได 

ในการด าเนินงานนั้นผู้จัดท าได้ท าการศึกษา 
ศึกษางานวาสามารถน ามาใชงานจริงไดดีขนาดไหน และใชพ้ืนที่ไมมากในการวาง

โต฿ะตัวนี้เมื่อน ามาใชแลวจะเกะกะหรือไม และจะประหยัดกวาโต฿ะกวาโต฿ะที่ซื้อตาม
หางสรรพสินคาจริงหรือไมประการใด 

นายโยธิน         เกษสาคร 
นายณัฐพล        บุญสนอง 
นายลักษณา      ชางเพชร์ผล 

แบบทดสอบคอนกรีตผสม
แกลบ 

ชางกอสราง การจัดท าโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐานจองแกลบผสมคอนกรีต 
2. เพ่ือทดสอบวาสมารถน ามาใชงานในงานกอสรางไดจริง 

ในการด าเนินงานนั้นผู้จัดท าได้ท าการศึกษา 
ศึกษาชิ้นงานวาสามารถน ามาทดสอบรับก าลังแรงอัดวาสมามารถรับแรงอัดตาม

มาตรฐานหรือไมเพ่ือน ามาใชในงานกอสรางได และประหยัดคาใชจายในการกอสราง 
ผลการด าเนินงานพบว่า  

รับก าลังแรงอัดไดมาตรฐาน และน าไปใชในงานกอสรางไดจริงเพ่ือประหยัดตนทุน
และคาใชจายในการผลิต 

 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แผนกวิชาก่อสร้าง 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายวศิน          อ่ิมเนียม 
นายวรพต        สารี 

การหาสัดสวนที่เหมาะสม
และคุณสมบัติของคอนกรีต
มวลเบา 

กอสราง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมบัติทางกล ทางกายภาพ และทางความรอน ของ
คอนกรีตมวลเบาผสมเศษพลาสติกอีวีเอ ซึ่งการออกแบบการทดลองนี้ใชวิธีทากูชิเพ่ือลด
จ านวนการทดลอง โดยก าหนดปัจจัยทั้งหมด 4 ปัจจัย และระดับ 3 ระดับ ไดแก ทรายตอ
ซีเมนต์ (S/C) 0.2 ,0.3 ,0.4 โดยน้ าหนัก อัตราสวนน้ าตอซีเมนต์ (W/C) 0.45, 0.5, 0.55 
โดยน้ าหนักใชน้ าเทากับ 65, 70, 75 กรัม และ อีวีเอ 4.5, 6.0, 7.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ า
ทั้งหมดของคอนกรีตในการทดสอบ พบวา อัตราสวนที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือใหคอนกรีตมวล
เบาที่มีความหนาแนนที่ต่ าท่ีสุด ไดแก น้ าตอซีเมนต์ (W/C) คือ 0.55 น้ า คือ 65 กรัม ทราย
ตอซีเมนต์ (S/C) คือ 0.2 และอีวีเอ คือ 7.5 เปอร์เซ็นต์ และอัตราสวนที่เหมาะสมที่สุด
เพ่ือใหไดคอนกรีตมวลเบาที่สามรถรับแรงอัดไดมากที่สุดไดแก น้ าตอซีเมนต์  (W/C)               
คือ 0.45 น้ า คือ 70 กรัม ทรายตอซีเมนต์ (S/C) คือ 0.4 และอีวีเอ คือ 4.5 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ าหนักส าหรับสมบัติทางความรอนพบวาคอนกรีตมวลเบาที่ผสมเศษพลาสติกอีวีเอมี
คุณสมบัติใกลเคียงกับคอนกรีตมวลเบาทางการคา จากการทดลองชิ้นงานทั้งหมดสามารถ
จัดอยูในลักษณะการใชงานประเภทงานกอก าแพง (Masonry) ได อีกทั้งยังสามารถหา
อัตราสวนผสมที่เหมาะสมส าหรับความหนาแนนและก าลังรับแรงอัดที่เหมาะสมของชิ้นงาน 

นางสาวมาริษา    ค าวัจนัง 
นายชัยศิริ         กาฬนภาพันธุ์ 

การตกแตงผนังบานดวย
วัสดุขวดแกวเหลือใช 

กอสราง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใชประโยชน์จากขยะบางประเภทและสามรถ
น ามาประยุกต์ใชในงานกอสรางไดอีกดวย ดังนั้นคณะผูจัดท าจึงท าโครงการตกแตงผนังบาน
ดวยวัสดุขวดแกวเหลือใช เพ่ือความสวยงาม และเพ่ิมพ้ืนที่เก็บของตางๆ ใหแกคนในบาน 

ในการด าเนินงานนั้นคณะผูจัดท าไดท าการศึกษาไดรับความรูจากอาจารย์ผูสอน
หนังสือเรียนประกอบกับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาท าใหมีความรึความเขาใจในเรื่อง 

  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   งานกออิฐงานฉาบปูนและเกิดความคิดท่ีจะสรางผนังบานที่มีการตกแตงดวยวัสดุเหลือใช

คณะผูจัดท าโครงการตกแตงผนังบานดวยวัสดุขวดแกวเหลือใช 
ผลการด าเนินงานนี้พบวาการกอสรางการตกแตงผนังบานดวยวัสดุขวนแกวเหลือใช

เป็นการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ในการมใชวัสดุเหลือใชใหใชเป็นประโยชน์ตอๆ ไป 
นางสาวอารยา      ถาเจริญ 
นางสาวภัทรพร     คักลอ 

การศึกษาพฤติกรรมของ
พ้ืนคอนกรีตเสริมไมไผรับ
แรงดัดในแนวแกน 

กอสราง คอนกรีตเสริมไมไผเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใชในการกอสราง ถาไมใชเหล็กเสริม เพราะวา
ไมไผเป็นวัสดุทางธรรมชาติราคาถูก หาไดงายในทองถิ่น และไมเกิดปัญหา จากการท าลาย
โดยเกลือ คลอไรด์ เหมาะกับการกอสรางที่ใชเงินลงทุนต่ า และใชกับการกอสรางบริเวณที่
เจอปัญหาเกลือ คลอไรด์ เชน บานของผูมีรายไดต่ า โรงเก็บเกลือ บานที่ประสบปัญหาดิน
เค็ม เป็นตน 

จากการทดสอบจะพบวาพ้ืนคอนกรีตเสริมไมไผ ที่น าไปทดสอบจะมีคา คลาดเคลื่อน
จากทฤษฎีประมาณ 20.05% และเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมไผจะ
มีการยืดตัวมากกวาเหล็กและมีคาตัวคูณลดก าลัง (¥) จะมีคาเทากับ 0.60 

นายณัฐพงค์       ละครพล 
นายอธิวัฒน์       สุพจิตร์ 

การศึกษาก าลังอัดประลัย
ข อ ง ค อ ม ก รี ต ที่ ใ ช เ ศ ษ
คอนกรีตและเศษอิฐมวล
เบาเป็นวัสดุมวลรวม 

กอสราง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาก าลังอัด ประลัยของคอนกรีตที่ใชเศษคอนกรีต                    
เป็นมวลรวมหยาบและใชเศษอิฐมวลเบาเป็นมวลรวมละเอียด สวนผสมที่ใชในงานวิจัยนี้             
คืออัตราสวน ระหวาง ปูนซีเมนต์ มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ เทากับ 1 : 2 : 4                
โดยน้ าหนักและอัตราสวนน้ าตอปูนซีเมนต์เทากับ 0.40, 0.50 และ 0.60 การทดสอบก าลัง
อัดของคอนกรีตกระท า ที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน เมื่อผลทดสอบก าลังอัดของคอนกรีตที่ใช
มวลรวมรีไซเคิลนามาเปรียบเทียบกับ 

คอนกรีตที่ใชมวลธรรมชาติพบวา ก าลังอัดของคอนกรีตที่ใชมวลรวมหยาบจากเศษ
คอนกรีตมีคาต่ า กวาคอนกรีตที่ใชมวลรวมธรรมชาติ ก าลังอัดของคอนกรีตแปรผกผันกับคา
การสูญเสีย น้ าหนักของมวลรวมหยาบจากการขัดสีดวยวิธี ลอสแองเจลลีส การใชเศษอิฐ
มวลเบาเป็นมวลรวม ละเอียดในคอนกรีตสงผลใหก าลังอัดของคอนกรีตลดลงอยางมาก 
ดังนั้น การเลือกใชเศษอิฐมวล เบาที่จะใชแทนที่ทรายตองค านึงถึงปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือ 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ใชไดก าลังอัดตามที่ตองการ 
นายบรรหาร       เพ็ญสุต 
นายประสบสุข    ระวังการ 

การพัฒนาก าลั ง อัดของ
บล็อกคอนกรีตที่ผลิตจาก
กากแคลเซียมคารไบด์และ
เถาลอย 

กอสราง การจัดท าโครงการนี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดของการประยุกต์ใชกาก
แคลเซียมคาร์ไบด์และเถาลอยในการผลิตบล็อกเพ่ือใชทดแทนปูนซีเมนต์ พรอมทั้งน าเสนอ
สวนผสมที่เหมาะสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์เป็นวัสดุเหลือใชจากกระบวนการผลิตกาซเซที
ลีนและเถาลอยเป็นวัสดุเหลือใชจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟูา 

ในการด าเนินงานนั้นผูจัดท าไดท าการศึกษาคอนกรีตบล็อกผลิตขึ้นจากอัตราสวน
ระหวางวัสดุเชื่อมประสานตอหินฝุุนเทากับ 1 ตอ 8 โดยน้ าหนัก ซึ่งเป็นอัตราสวนที่นิยมใช
ในการผลิตคอนกรีตบล็อกที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ อัตราสวนระหวางน้ าตอวัสดุเชื่อมประสาน
ที่ 0.75 ใหหนอยน้ าหนักของคอนกรีตบล็อกสูงที่สุด ปริมาณน้ าที่เหมาะสมจะเป็นตัวหลอ
ลื่นใหอนุภาคของหินฝุุน เถาลอยและกากแคลเซียมคาร์ไบด์ เคลื่อนตัวเขาอุดโพรงสวนผสม
ไดสะดวก  

ผลการด าเนินงานพบวา การวิเคราะห์ตนทุนการผลิตพบวาคอนกรีตบล็อกที่ผลิตจาก
สวนผสมระหวางกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถาลอยมีตนทุนการผลิตต่ ากวาคอนกรีตบล็อก
ที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ถึงรอยละ 40 

 


