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ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายชัยชนะ ศรีปิ่นเปูา 
นางสาวชอทิพยแ บังเกิด 

มหัศจรรยแ ลังไข การบัญชี โครงการมหัศจรรยแ ลังไข สรางขึ้นมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาออกแบบดอกไมประดิษฐแ
ชนิดตางๆจากลังไขกระดาษ วิธีการดําเนินการ ศึกษาจากดอกไมประดิษฐแที่ทีอยูตาม
ทองถิ่นและชุมชน เป็นแนวทางในการสราง มหัศจรรยแ ลังไข  

จากผลการศึกษาสรุปไดวา ดอกไมประดิษฐแในปัจจุบันที่พบเห็น มักจะมีลักษณะตางๆ  
แตกตางกันไป คณะผูจัดทําหวังเป็นอยางยิ่งวา โครงการ มหัศจรรยแ ลังไข เรื่องนี้จะชวย
พัฒนาผลงานการออกแบบดอกไมประดิษฐแ เป็นลักษณะตางๆ พรอมทั้งใหความรูตางๆ  

นางสาวพรอุมา จันทรแโรจนแ    
นางสาวประกายมาศ  มาทํามา    
 

ตนไมคอนโดมินิ การบัญชี การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือตอบโจทยแของผูที่ตองการปลูกตนไมแตมีพ้ืนที่
นอยหรือกลัววาการปลูกตนไมจะทําใหเลอะตามพ้ืนบานหรือหอพักและเพ่ือชวยในเรื่องการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหกับโลก  เพราะในปัจจุบัน  ตนไมเริ่มจํานวนที่ลดลง เพราะประชากร
ตองการพื้นที่อยูอาศัยมากตามจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น จึงเป็นเหตุใหมีการลุกล้ําพ้ืนที่ปุา
และเป็นตนเหตุของ  มลพิษ  เชน  ควันรถยนตแ  ควันและน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
และบานเรือน 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาเรื่องการอยูอาศัยของครอบครัวและการ
ดําเนินชีวิตที่เรงรีบในปัจจุบันนี้ บางครอบครัวมีการอยูอาศัยที่เล็กลง  และพ้ืนที่ใชสอยนอย  
อยากปลูกตนไมหรือพืชผักสวนครัวแตมีพ้ืนที่ไมเพียงพอและไมมีเวลาพอที่จะดูแลเอาใจใส
มากนัก 

ผลจากการดําเนินงานพบวาครอบครัวมีการอยูอาศัยที่เล็กลงจึงมักจะไปอยูอาศัย               
ตามคอนโดหรือหอพัก  หรือความสะอาดสบายในการดูแลเรื่องของการทําความสะอาดที่
อาศัย  ดังนั้นกลุมของขาพเจาจึงประดิษฐแ  “ตนไมคอนโดมินิ” 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวนัทธแชนัน มะโนลี
นางสาว สิริวรรณ เชี่ยวชูกุล 

โคมไฟยากันยุง การบัญชี ยุง เป็นพาหะนะนําโรคหลายชนิดที่เป็นอันตรายตอมนุษยแเชน โรคไขเลือดออก                
ไขมาลาเรีย โรคเทาชาง เป็นตน จึงมีผูคิดทําตัวยาเพ่ือกําจัดและปูองกันยุงขึ้นมาหลายชนิด
เชน ครีมทากันยุง ยาจุดกันยุง ยาฉีดกันยุง น้ํามันไลยุง เป็นตน แตยากันยุงเหลานี้กอใหเกิด
ปัญหาขึ้นมากมายเพราะมีสารที่เป็นอันตรายผสม อยู ซึ่งทําใหผูใชบางคนเกิดอาการแพ 
ผูจัดทําโครงงานไดพบวามีชาวบานในทองถิ่นไดนําใบตะไครหอมทําเป็นแลววาง ไวใกลตัว 
พบวาสามารถไลยุงได ผูจัดทําจึงไดทําโคมไฟยากันยุงขึ้น เพื่อใหสามารถใชงานไดสะดวกขึ้น
และหยุดปัญหาการแพสารเคมีและยังสามารถใหแสงสวางไดอีกดวย  

ในปัจจุบันยุงมีจํานวนมากข้ึน และยังเป็นพาหะนําโรค เชน โรคมาลาเรีย โรคไขสมอง
อักเสบโรคฟิลาเรียหรือโรคเทาชาง และโรคที่พบมากที่สุดคือ โรคไขเลือดออกที่มียุงลาย
บาน และยุงลายสวนเป็นพาหะนําโรค ดวยโรคที่ยุงเป็นพาหะนั้นเป็นอันตรายถึงแกชีวิต 
การปูองกันตนเองใหหางไกลจากยุงจึงเป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งวิธีการปูองกันตนเองจากยุง ทําได
โดยการจุดยากันยุง การใชยาฉีดไลยุง การใชยากันยุงชนิดทาผิว เป็นตน แตวิธีเหลาก็มี
สารเคมีที่เป็นพิษตอรางกาย คณะผูจัดทําจึงไดคิดประดิษฐแ โคมไฟยากันยุง ซึ่งใชสมุนไพร
เป็นตัวไลยุง ซึ่งสมุนไพรที่ใชสามารถหาไดตามทองถิ่นทั่วไป นั้นก็คือ ตะไคร แตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิคณะผูจัดทําจึงนํามาผสมกับการบูรเพื่อใหมีกลิ่นมากข้ึน 

นายธีรเจต     เจียรเกียรติกุล 
นางสาวชุติมนตแ   โพธิ์ชัย  
 

ทีวีสี่มิติ บานนอยแสนรัก 
 

การบัญชี ตูทีวีเป็นสวนประกอบสําคัญของเครื่องโทรทัศนแในตอนที่เครื่องโทรทัศนแเสียตูทีวีจะ
กลายเป็นสวนที่ไมสามารถนํากลับไปใชใหมไดโดยสวนใหญแลวจะถูกทุบทิ้งเป็นเศษ
พลาสติก ซึ่งจะสูญเสียเคาโครงเดิมตัว จึงตองนําตูทีวีทําเป็นสิ่งประดิษฐแเพ่ือใหทุกคนเป็น
คุณคาของตูทีวีจนไดเป็นทีวีสี่มิติ บานนอยแสนรัก 

นางสาวอารีวรรณ ภูแสนสอาด    
นางสาวนิชกานตแ   รื่นสุข         

เสื้อผาตุ฿กตาจากกระดาษสา 
(For you bear) 

 

การบัญชี ในการจัดทําโครงการเรื่อง เสื้อผาตุ฿กตาจากกระดาษสา (For you bear) Doll 
clothes from the paper ( For you bear ) เป็นการเพ่ิมมูลคาของกระดาษสาที่เหลือใช
ใหมีมูลคามากขึ้น โดยการนํามาตัดเป็นชุดตุ฿กตาในรูปแบบตางๆ เพ่ือสงเสริมการนําวัสดุ
เหลือใชไปดัดแปลงใหเกิดประโยชนแเพื่อเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรคแเพ่ือเพ่ิมมูลคา 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ของกระดาษสา เพ่ือศึกษาตนทุนในการประดิษฐแ เพ่ือสรางความสามัคคีในการทํางาน

รวมกันเป็นทีม และเพ่ือเป็นการหารายไดระหวางเรียน โดยมีการศึกษาขั้นตอนการ
ประดิษฐแโดย เลือกตุ฿กตาตามขนาดที่ตองการวัดขนาดตามสัดสวนตางๆของตุ฿กตา                 
วาด Pattern ตามแบบชุดตางๆตามสัดสวนที่วัดของตุ฿กตาแลวตัด เลือกกระดาษสาตาม
แบบชุดที่ตองการทํา นําแบบชุด Pattern ที่ตัดไวมาทาบลงบนกระดาษสาแลววาดตาม 
Pattern แลวตัด จากนั้นนําชิ้นสวนของตุ฿กตามาติดกาวประกอบกันเป็นชุด นํามาสวมใส
ใหกับตุ฿กตา 

ผลการวิจัยพบวา ชุดตุ฿กตาจากกระดาษสา เมื่อนํามาทดสอบการใชงานจะเห็นไดวา
ชิ้นงานมีคุณภาพและสามารถใชงานไดจริง 

นางสาวชิดขวัญ  ปันยารชุน       
นางสาววรมล  พามูลตรี        

รองเทาจากใบชา การบัญชี การจัดทําสิ่งประดิษฐแดานผลิตภัณฑแสําเร็จรูป จัดทําขึ้นเนื่องจากคนสวนใหญใน
ปัจจุบันนี้พบกับปัญหาเกี่ยวกับเทาเหม็น และมีกลิ่นอับ กลุมของดิฉันจึงไดสํารวจหา
สมุนไพรที่มีสรรพคุณชวยบํารุงและปูองกันเทาเหม็นและกลิ่นอับ เทาดานสมุนไพรที่สํารวจ
ไดคือกากชา กากชาเขียว กากกาแฟ ซึ่งมีสรรพคุณของทั้ง3ชนิดนี้คือ ลดกลิ่นอับ ดับกลิ่น
เทาเหม็น และยังชวยแกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝุุนฟูุง ที่กลุมดิฉันไดเลือกสมุนไพรทั้ง 3 
ชนิดนี้เพราะเป็นสมุนไพรที่หาไดงายตามทองถิ่นและผูคนสวนใหญคาดวาสมุนไพรทั้ง 3 
ชนิดนี้จะมีสรรพคุณดูแล เทาไมใหมีกลิ่นอับ 

นางสาววิจิตรา   กลาหาญ  
นางสาวธิดารัตนแ   โชตินอก
  

รักการออม การบัญชี โครงงานเรื่องการออมจัดทําข้ึนเพื่อใหศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการออม มีทัศนะ
ที่ดีตอการออมเงินและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการออมเงินของเยาวชน กรณีศึกษา
นักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัยเทนิธัญบุรี  ที่ เป็นสมาชิกของโครงการรักการออม 
ความหมายของการออมเงินคือ รายไดเมื่อหักรายจายแลวจะมีสวนซึ่งเหลืออยู สวนของ
รายไดที่เหลืออยูซึ่งไมไดถูกใชสอยออกไปนี้เรียกวาเงินออม โดยทั่วไปการออมจะเกิดขึ้นก็
ตอเมือ่บุคคลนั้นมีรายไดมากกวาการจายของเขา ทางที่จะเพ่ิมเงินออมใหแก บุคคล อาจทํา
ไดโดยการพยายามหาทางเพ่ิมรายไดใหมากข้ึนดวยการทํางานมากขึ้น ใชเวลาวางในการหา 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   รายไดพิเศษ หรือการปรับปรุงงานที่ทําอยูใหมีประสิทธิภาพมีรายไดสูงขึ้น เป็นตน 

นอกจากนั้นการลดรายจายลงดวยการรูจักใชจายเทาที่จําเป็นและเหมาะสมก็จะทําใหมีการ
ออมเกิดขึ้นไดเหมือนและการที่นักเรียน-นักศึกษาทําการฝากเงินกับโครงการรักการออม 
ทําใหนักเรียน-นักศึกษาไดทราบถึงรายรับ-รายจาย ของตนเองวาอยูในเกณฑแที่เหมาสม
หรือไม 

นางสาวณัฏยา  ผลมะมวง         
นางสาวณัฐริกา  เพ็ชรพันธแ       

บัวประดับกําจัดกลิ่น 
 

การบัญชี โครงการเรื่อง  บัวประดับกําจัดกลิ่น  เป็นโครงการประเภทหัตถศิลปโดยนําสมุนไพร
ที่มีสรรพคุณบรรเทากลิ่นอับท่ีพบงายโดยทั่วไปมาประยุกตแเขากับดอกบัวที่พับจากกระดาษ
ผูจัดทําคัดสรรสมุนไพรไดแก ใบเตยหอม ตะไครหอม ผิวมะกรูด และกากชา  ตากแหงให
แลวนํามาใชเป็นสวนประกอบโครงการในครั้งนี้วิธีทําเริ่มจากการ เตรียมวัสดุอุปกรณแ คือ 
การเตรียมสมุนไพรที่กําหนดขางตน หลังจากนั้นเริ่มทําในสวนของดอกบัว ซึ่งในสวนของ
ดอกบัวตองใชระยะเวลาคอนขางมาก เพราะตองอาศัยความละเอียดหลังจากนั้น เมื่อ
ดอกบัวเสร็จก็นําสมุนไพรการบูรที่เตรียมไวมาวางตรงกลางของดอกบัวเพื่อเป็นเกสร 

ผูจัดทําหวังวาเป็นอยางยิ่งวาโครงการเรื่องนี้จะชวยพัฒนาผลงานดานหัตถศิลปและ
เพ่ิมคุณคาแกการนําสมุนไพรมาประยุกตแใชงาน และจะเกิดประโยชนแแกผูที่สนใจงานดาน
หัตถศิลป สามารถพัฒนาไปประกอบเป็นอาชีพและสรางรายไดในอนาคต 

อภิญญา  สาคะรินทรแ 
ศุภลักษณแ สังทอง 

2 สาว สีผึ้ง การบัญชี ในปัจจุบันผูหญิงสวนใหญนิยมใชผลิตภัณฑแลิปมันที่มสารเคมีประกอบ เพราะดวย
ยี่หอและคุณภาพที่อวดอางสรรพคุณตามโฆษณา ทําใหมีความสนใจ แตลิปมันทั่วไปที่ใช
อาจสงผลเสียตอริมฝีปากของเราได เพราะผลิตภัณฑแไมไดคุณภาพ มาตรฐาน สวนผสมอาจ
มีสารเคมีทําใหสงผลเสียตอริมฝีปากเรา เชน เมื่อทาลิปมันแลวริมฝีปากแหงคล้ํา กลุมของ
ดิฉันจึงคิดคนผลิตภัณฑแสีผึ้งจากธรรมชาติขึ้นมา อาทิ สีผึ้งที่มีสารสกัดจากมะเขือเทศ กลิ่น
เมลอน ซึ่งในมะเขือเทศนั้นอุดมไปดวยวิตามินซี วิตามิเอ วิตามินเค มีสารตอตานอนุมูล
อิสระ  และยังมีสารจําพวกไลโคพีน  แคโรทีนอยดแเบตาแคโรทีน และ กรดอะมิโน ชวย
บํารุงริมฝีปากใหชุมชื่นสดใส ไมแหงกราน ตอไปคือสีผึ้งที่มีสารสกัดจากเนื้อกลวย กลิ่น 
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   กลวย ซึ่งในกลวยนั้นอุดมไปดวยวิตามินเอ วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 ชวยเพ่ิมความชุมชื้น

ใหแกริมฝีปาก และสุดทายตัวแนะนํา สีผึ้งที่มีสารสกัดจากผักโขม กลิ่นเมลอน มีสารตาน
อนุมูลอิสระ ชวยเพ่ิมความชุมชื่นใหริมฝีปาก ชะลอวัยและความเสื่อมของเซลลแตางๆใน
รางกายชวยสงเสริมสรางคอลลาเจน เพ่ิมความยืดหยุนใหกับริมฝีปากไดอีกดวย 

นางสาวภัทรสุดา  ซันและหแ 
นางสาวศรีสุดา  ซันและหแ 

เซรั่มสารพัดประโยชนแ การบัญชี การจัดทําสิ่งประดิษฐแดานผลิตภัณฑแสําเร็จรูป จัดทําขึ้นเนื่องจากคนสวนใหญในปัจจุบันนี้ 
พบกับปัญหาเกี่ยวกับเสนผมและหนังศรีษะ กลุมของดิฉันจึงไดสํารวจหาสมุนไพรที่มี
สรรพคุณแกผมรวง ผมแหง ผมแตกปลาย และยังชวยบํารุงผมใหเงางามมีน้ําหนัก  ขมิ้นซึ่ง
มีสรรพคุณเรงผมยาว ฟ้ืนฟูเสนผม และสามารถบํารุงผิวพรรณไดอีกดวย 

นางสาวปติญญา ราชฉวาง
นางสาวสุรัสวด ี จันทรหอม 

กลองใสทิชชูจากกระปอง
สังกะสี 

 

การบัญชี ในปัจจุบันชุมชนมีขยะหลายรูปแบบกระปองเป็นปัญหาอยางมากเพราะยอยสลายได
ยากนาน5ปียังเป็นผลกระทบอยางมากกับสิ่งแวดลอม ขาพเจาจึงไดคิดทํากลองใสทิชชูจาด
กระปองสังกะสี เชน กระปองเบียรแ,กระปองน้ําอัดลม กระปองสามารถนํามาเป็นของใชได
หลายอยาง ยังชวยลดกระปองในชุมชนไดมากและไมเป็นอันตราย 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาเรื่องการอยูอาศัยในชุมชนและการดําเนิน
ชีวิตที่ในชุมชนพบกระปองสังกะสีไดมากเลยมีปัญหาในชุมชนสิ่งแวดลอม 
ผลจากการดําเนินงานพบวาที่อยูอาศัยในชุมชนจะเจอปัญหากระปองไดมากดังนั้นกลุมของ
ขาพเจาจึงประดิษฐแ “กลองใสทิชชูจากกระปองสังกะสี”เพ่ือจะไดไมมีกระปองอยูในชุมชน
มากมาย 

นางสาวอัญมณี    อาษากิจ  
นางสาวศุภวรรณ  ปิ่นหยา 
 

กระดุมแฟนซี 
 

การบัญชี โครงงานเลมนี้จัดทําขึ้นมีจุดประสงคแเพ่ือเป็นการนําวัสดุเหลือใชหรือวัสดุที่ใชแลวนํา
กลับมาใชใหม ซึ่งในโครงงานนี้คณะผูจัดทําไดนํากระดุม ที่เป็นวัสดุที่หาไดงายซื้อไดตาม
รานเครื่องเขียนหรือรานขายอุปกรณแที่อยูใกลบาน ซึ่งทางคณะผูจัดทําไดนํากระดุมมา
ประดิษฐแ ตอยอดใหมีมูลคาหรือเป็นการเพ่ิมคาใหกระดุม และการนําสิ่งของมาประดิษฐแ
เพ่ือที่จะเพ่ิมมูลคาใหมีประโยชนแและสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน สามารถนํามาสราง
เป็นรายได 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ดังนั้นกระดุมแฟนซี เมื่อนํามาทดสอบการใชงานพบเห็นวาสิ่งประดิษฐแ มีคุณภาพและ

สามารถใชงานจริงในชีวิตประจําวันและยังมีสีสันสดใส คงทน แข็งแรง ทําใชไดเองภายใน
ครัวเรือนทําใหประหยัดคาใชจายไดอีกดวย 

ทานตะวัน  วงศแมหานาม    
วรัญชนก   กุมพานิชยแ       

ยาหมองอโรมาสารสกัดจาก
ดอกเก฿กฮวยและเมล็ดกาแฟ 

 

การบัญชี เนื่องจากยาหมองและน้ํามันนวดเป็นยาสามัญประจําบานที่บานทุกหลังทุกครัวเรือน
ตองมีติดตูยาประจําบานไว ยาหมองน้ํามันนวดถือเป็นยาใชภายนอกบรรเทาอาการปวด
เมื่อย แมลงกัดตอยตามรางกาย  ผูจัดทําจึงเห็นถึงความสําคัญของยาหมองน้ํามันนวดที่
เป็นสวนหนึ่งตอการดําเนินชีวิต แตยาหมองน้ํามันนวดสวนใหญตามทองตลาดทั่วไปมักใช
สารสกัดจากขมิ้น ไพล หรือสมุนไพรที่มีฤทธิ์เผ็ดรอนและมีกลิ่นฉุนจึงทําใหผูใชบางรายที่มี
สภาพผิวบอบบางเกิดอาการแพได หรือผูที่ ไมชอบกลิ่นของสมุนไพรที่มีกลิ่นแรงเกินไป 
ผูจัดทําจึงสรางทัศนคติใหมใหกับผูที่ชื่นชอบในการใชยาหมองและน้ํามันนวด เพ่ือใหผูใช
ผลิตภัณฑแมีทางเลือกที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นโดยการนําเอาสรรพคุณจากสารสกัดตางๆมา
ผสมผสานกับยาหมองและน้ํามันนวด จากการศึกษาของผูจัดทําจึงเห็นความสําคัญของ
คุณประโยชนแจากดอกเก฿กฮวยและกากกาแฟในการทําจัดทําผูจัดทํามุงเนนใหผูใชไดรับ
ความรูสึกผอนคลาย สดชื่นแบบอโรมา ในกลิ่นหอมออนๆจากดอกเก฿กฮวยและกาแฟแถม
ยังสามารถทาแกปวดเมื่อย แมลงกัดตอย และยังชวยในการรักษาฝี หนอง ขจัดเซลลแผิวอีก
ดวย 

นางสาวมิรันตี  สิงหแงาม                   
นางสาวกัลยาณี มูฮําหมัดกา
เซ็ม         

รองเทาเพ่ือสุขภาพ การบัญชี รองเทาเพ่ือสุขภาพเป็นสิ่งประดิษฐแที่ชวยผอนคลายจากอาการปวดเมื่อยตามสนเทา
ใชไดตามบานเรือนหรือสถานที่ตางๆ ซึ่งนําหินจากธรรมชาติมาวางบนพื้นฝุาเทาแลวทําการ
ตัดเย็บโดยเริ่มจากหารองเทาที่เหมาะสมและขนาดไซดแใหพอดี แลวเย็บซิปเขากับรองเทา 
นําฟองน้ํามาตัดใหเป็นใสในของรองเทา แลวนําหินมาติดกับฟองน้ําใหรูปทรงของเทา และ
นําผานุมที่มีสีสันสดใสเพ่ือความสวยงามมาประกบทับและเย็บใหเป็นรูปทรงของรองเทา 
หลังจากนั้นเราจะไดรองเทาเพ่ือสุขภาพที่ใชงานไดจริง จากการทดลองใชงานพบวารองเทา
เพ่ือสุขภาพ สามารถลดความเม่ือยลาไดระดับหนึ่งและเกิดการผอนคลายบริเวณฝุาเทา        
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   จนไดรองเทาที่ครบถวนสมบูรณแแบบ อีกทั้งราคาประหยัด ไมตองซื้อหารองเทาสุขภาพ

แพงๆและยังสามารถทําขึ้นเองไดงาย สามารถเผยแพรแกผูที่สนใจที่จะประดิษฐแใชเองใน
ครอบครัวหรือทําเป็นอาชีพ 

นางสาวกาญจนา เกตุสุวรรณ 
นางสาวนุสรา     หมื่นท ี

เทียนหอมในขวดแกว การบัญชี คณะผูจัดทําไดประดิษฐแจากขวดแกวธรรมดามาเป็นตะเกียงเพ่ือใสเทียนหอมไดเพ่ือ
ชวยในการบําบัดสิ่งที่จะชวยในการบําบัดคือเทียนหอมกลิ่นสมุนไพรประเภทตางๆ เชน 
กลิ่นตะไครหอม มะกรูด มะนาว อบเชย เป็นตน เพ่ือประโยชนแในการบําบัดทางดานจิตใจ
และอารมณแของคนในสังคมปัจจุบัน ที่เกิดภาวะความตึงเครียดทางอารมณแคอนขางสูง และ
สงผลกระทบตอสุขภาพ รางกายในอันดับตอมา ซึ่งการนําเทียนหอมเขามาบําบัด จะทําให
ภาวะรางกายเกิดการผอนคลาย สามารถนอนหลับผักผอนไดงายขึ้นและบางกลิ่นจะชวยให
รางกายมีความกระตือรือรน กระฉับกระเฉง พรอมที่จะทํางานหรือกิจกรรมตางๆ อยางสด
ชื่นขึ้นนั้นเอง การที่นําเทียนหอมมาจุดในตะเกียวจะชวยเรื่องความปลอดภัยเพราะวาทาง
คณะผูจัดทําไดทําตะเกียงกันเปลวไฟแลวเมื่อเปลวไฟโดนลมพัดก็จะไมไปโดนสิ่งอ่ืนหรือ
ปูองกันน้ําเทียนที่หยดจากเทียนหอมไดทําใหน้ําเทียนไมเลอะที่พ้ืนสวนกลิ่นจากเทียนหอม
ก็จะออกมาทางปากขวด ควรจะวางหรือแขวนไวที่โลงเพ่ือที่กลิ่นของเทียนหอมจะได
กระจายไดทั่ว การดมกลิ่นของเทียนหอมจะชวยเรื่องการผอนคลายสมองได จะทําใหเรา
รูสึกผอนคลาย การที่ไดดมกลิ่นที่สกัดจากธรรมชาติก็เป็นการบําบัดอีกวิธีหนึ่งเชนกัน 
สิ่งประดิษฐแประเภทนี้เป็นผลิตภัณฑแสําเร็จรูปสามารถใชงานไดทันที มีอายุการใชงานที่
ยาวนาน 

นางสาวภัทราภรณแ  มูฮําหมัด     
นางสาวกาญจนา  เจจือ 
 

ดอกไมประดิษฐแสารพัดกลิ่น การบัญชี ในปัจจุบันนี้ในชุมชนของเรามีตนกระถินมากมาย จนเกิดความตองการที่สามารถทํา
ใหเกิดประโยชนแในดานตางๆ กระถินเป็นไมที่พบมากและขึ้นเองตามธรรมชาติ ผูจัดทําจึง
เกิดแนวคิดที่จะทําไมกระถินมากยิ่งขึ้นและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษแสิ่งแวดลอมใหมี
ความหวงแหนรูคุณคาของทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นของตนเอง และการที่นําไมกระถินมา
ประดิษฐแเป็นดอกไมสามารถจัดทําได 2 รูปแบบ เชน แบบชอดอกไมสวย แบบพานพุม 
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   ดอกไมและแบบใสแจกัน ซึ่งสามารถนํามาใสน้ํามันหอมระเหย เป็นที่ดับกลิ่นภายในบาน 

หองนอน หรือหองน้ํา จะชวยใหบรรยากาศสดชื่น ผอนคลายจากการทํางานหนัก และเป็น
ที่ตกแตงบานไดสวยงาม 

นางสาวกัญญา ประพาน
นางสาวปภาณิน ประเสริฐศรี
  

กลองกระดาษทิชชูจากฝา
เปิด 

 

การบัญชี เนื่องดวยในปัจจุบันมีการบริโภคน้ําดื่มกระปองที่มากขึ้นกลุมของเราจึงเล็งเห็น
ความสําคัญจากฝาเปิดกระปอง น้ําอัดลม กาแฟ และนมกระปอง เราจึงคิดคนที่ จะนําฝา
เปิดมาถักใหเป็นกลองใสกระดาษทิชชูเพราะเราเห็นวา ฝาเปิดนั้นมีประโยชนแมากมาย 
อยางเชนทุกคนก็รูกันอยูแลววาวาเปิดสามารถนํามาทําเป็นขาเทียม เพ่ือใหคนพิการไดใช
ในชีวิตประจําวันแบบคนปกติ เราจึงเห็นวามันก็นาจะนํามาทําเป็นของใชในชีวิตประจําวัน
ได เราจึงคิดท่ีจะนําฝาเปิดมาถักคูกับไหมพรมเพ่ือใหมีความออนตัวและมีสีสันที่แตกตางกัน
ออกไป ซึ่งในปัจจุบันสวนใหญจะใชกระดาษทิชชูที่เป็นกลองกระดาษเพราะสวนมากคิดวา
มันทํางายและใชแลวทิ้งเพ่ือซื้อใหมในครั้งตอไป เราจึงคิดทําสิ่งที่แปลกใหมและใหผูใชมี
ทางเลือกที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้นกวาแบบตางๆ และพอกระดาษทิชชูหมดเราก็ไมตองทิ้ง
เพราะสามารถนํามาเปลี่ยนใสใหมได  

โครงการของเราเป็นสิ่งประดิษฐแดานพลังงานและสิ่งแวดลอม คือ การนําของเหลือใช
มาประดิษฐแใหเกิดเป็นสิ่งประดิษฐแที่แปลกใหมเพราะเราทําจากฝาเปิดกระปองจึงเกิด
โครงการนี้ขึ้นมา“กลองกระดาษทิชชูจากฝาเปิด” 
 
 
 
 
 

 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
แผนกการบัญชี 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวอมรพรรณ  นาคแสงทอง 
นางสาวนภัสนันทแ  เรื่องรัตนสมบัติ 

ชุดฝึกทักษะปริศนาอักษร
ไขวศัพทแบัญชี 

การบัญชี ในการจัดชุดฝึกทักษะปริศนาอักษรไขวศัพทแบัญชีนี้เพ่ือมีวัตถุประสงคแเพ่ือใชเป็นสื่อใน
การจัดการเรียนการสอนโดยใชวัสดุอุปกรณแที่หางายตามทองตลาดและมีราคาที่เหมาะสม
บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถประดิษฐแขึ้นมาใชเอง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะทางดาน
ความจําในตนเองและบุคคลที่รวมเลนเกมสแอีกทั้งยังเป็นการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแอีก
ดวย                  และสามารถนําความรูที่ไดจากการเลนเกมสแปริศนาอักษรไขวศัพทแบัญชี
ไปใชประโยชนแในชีวิตประจําวันได 

นางสาวปิยาภรณแ รัตนบวรสถิตยแ   
นางสาววิภา พูลขันธแ  

หมอนอโรมาจาก                 
กากใบชา 

 

การบัญชี ชา เป็นพืชที่นํามาทําเป็นเครื่องดื่ม เป็นที่นิยมบริโภคของคนทั่วโลก เชนเดียวกับ
กาแฟ โดยจีนเป็นประเทศแรกที่เริ่มนํา ชามาทํา เป็นเครื่องดื่มเมื่อกวา 2,000 ปีที่แลว 
จากนั้นความนิยมในการดื่มน้ําชาก็ไดแพรกระจายไปทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป 
เอเชีย และในบางประเทศของทวีปแอฟริกาดวย ในบรรดานักดื่มชาทั่วโลก ชาวอังกฤษถือ
ไดวามีการดื่มชามากที่สุด คือ ดื่มคนละ 3.06 กิโลกรัม/ปี รองลงมาไดแก สาธารณรัฐ
ไอรแแลนดแ อิรัก ฮองกง ญี่ปุุน อินเดียและไทย ตามลําดับ 

จากที่มาและความสําคัญขางตน ทางคณะผูจัดทําจึงคนควาขอมูลพบวากากชาและ
กาแฟนั้นมีประโยชนแมากมาย และหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของกากชาและกาแฟก็คือ ชวยให
เรานอนหลับสบายขึ้น เพราะใบชาสามารถกําจัดกลิ่นอับไดอยางหมดจด ชวยดูดกลิ่นเหงื่อ
บนหนังศีรษะขณะที่นอน และยังชวยเพิ่มกลิ่นหอมสดชื่นใหเครื่องนอนไดอยางดี  ทางคณะ
ผูจัดทําจึงมีความสนใจที่จะทําหมอนอโรมาจากกากชา กาแฟ ที่เหลือทิ้ง โดยวัตถุดิบที่ใช
เป็นหลอดกาแฟทําใหสามารถปรับตามลักษณะการนอนของผูใชได   

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวกนกพรรณ ใจแสวง 
นางสาวดวงฤดี  ถาดทอง 
 

ขนมจีบ คุณยิ้ม 
 

การบัญชี ขนมจีบมีถิ่นกําเนิดจาก ประเทศจีน มีประวัติศาสตรแอันยาวนานกวา 5,000 ปี ทั้งมี
ประชากรที่มากมายและประกอบดวย หลากหลายเผาชนรวมทั้งศาสนาและความเชื่อ ซึ่งมี
วัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป ประเทศจีนจึงมีอาหารการกินที่มากมาย ขนมจีบถือกําเนิด
ที่เมืองกวางตุงดวยความที่เป็นอาหารกินงายและรสชาติแปลกใหม ขนมจีบจึงกลายเป็น
อาหารที่นิยมทั่วโลกทุกอยางจะตองใชมือทํา จึงเป็นอาหารที่มีคุณลักษณะพิเศษ ทําดวย
ความตั้งใจ สมกับเป็นอาหารวางชั้นเลิศของคนจีนในชีวิตประจําวันขนมจีบชวยทั้งการอ่ิม
ทองยังชีพโดยมักจะทานคูกับน้ําชา ผูจัดทําจึงคิดคนการแปรรูปขนมจีบใหมีมูลคาเพ่ิมมาก
ขึ้นอีกท้ังเป็นที่ดึงดูดสายตาลูกคาที่พบเห็น อีกท้ังยังเป็นที่ดึงดูดสายตาแกลูกคาที่พบเห็น 

ผูจัดทําจึงคิดหาวิธีการดัดแปลงสินคาใหนารับประทานมากขึ้นคิดคนวิธีที่จะชวยเพ่ิม
ความแปลกใหมของขนมจีบใหแตกตางไปจากทองตลาดโดยการใชแปูงขนมจีบ ที่มาจากสี
ธรรมชาติ เชน สีเขียว จากใบเตย สีฟูา จากอัญชัน สีแดง จากกระเจี๊ยบ และสวนเนื้อหมูที่
มากดวยคุณคาทางอาหารจากเครื่องปรุง ที่มีสารอาหารครบถวน 

นางสาวเบญจพร     พรมศรี               
นางสาวเบญจมาศ   มวงนอยเจริญ       

ชานออยสารพัดประโยชนแ 
 

การบัญชี ออย เป็นพืชเศรษฐกิจที่มนุษยแรูจักมานาน การปลูกโดยวิธีการตัดลําตนออกเป็นทอน ๆ มี
การกําจัดวัชพืชและปูองกันสัตวแตาง ๆ ที่จะมาทําลายออยที่ปลูกนับวาเป็นศิลปะที่เกาแก
มากในสมัยโบราณ การปลูกออยเป็นพืชสวนครัวสําหรับบริโภคโดยตรง ภายในครัวเรือน
เทานั้น การเปลี่ยนแปลงจากพืชสวนครัวมาเป็นพืชไรนั้นเชื่อกันวาเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย
เมื่อหลายรอยปีกอนคริสตแศักราช สวนกรรมวิธีการทําน้ําตาลจากออยนั้นเพ่ิงจะมาทราบ
กันโดยไมนานนี้เอง ออยเป็นพืชที่สามารถนํามาทําเป็นน้ําตาลได เป็นเครื่องดื่ม นํามาทํา
เป็นอาหารสัตวแได แตใครจะรูวาหลังจากกรรมวิธีการผลิตสิ่งเหลานี้แลว ชานออยที่เหลือ
จากการผลิต ที่ไมมีประโยชนแไรมูลคา เราจึงคิดคนวิธีการแปรรูปชานออยใหกลายเป็น
ผลิตภัณฑแเพ่ือเพ่ิมมูลคา โดยนําชานออยมาแปรรูปเป็นสิ่งของที่สามารถจําหนายได เป็น
ของที่ระลึก มีลวดลายสวยงาม มีขนาดและรูปรางแตกตางกัน สามารถนํามาใชประโยชนแ
ในชีวิตประจําวันได สามารถหาซื้อวัสดุอุปกรณแที่ใชไดงาย มีตนทุนต่ําและสามารถหารายได 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ชานออยสามารถนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแได แตในการทําผลิตภัณฑแแตละชิ้นตอง

ใชเวลาในการทํา ใชความประณีตและตองมีรูปทรงที่หลากหลายแตกตางกันออกไป ตอง
สรางสีสันและความแปลกใหมเพ่ือใหผลิตภัณฑแมีความโดดเดน สามารถดึงดูดความสนใจได 

นางสาววราภรณแ   วงษแดี           
นางสาวสุนัทชา     รอดเลี้ยงชีพ   

ธนาคารเพ่ืออนาคต 
 

การบัญชี ธนาคารเพ่ืออนาคต เป็นธนาคารจําลองที่ทําการรับฝาก -ถอน เงินของนักเรียน-
นักศึกษาภายในแผนกเพ่ือเป็นการปลูกฝังใหมีนิสัย ประหยัด อดออม รูจักคุณคาของเงิน 
และมีเงินเก็บไวใชในยามจําเป็น เมื่อโตขึ้นเป็นผูใหญสิ่งเหลานั้นทุกคนจะไดนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน เป็นการจัดระเบียบใหกับตนเองในเรื่องการวางแผนเกี่ยวกับทรัพยแสินใหพอ
อยู พอกิน และมีเงินอดออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

การทําโครงการธนาคารเพ่ืออนาคตครั้งนี้จัดทําขึ้นโดยนักเรียน -นักศึกษาสอง
ระดับชั้นคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นการสงเสริมใหเกิดมิตรภาพ และความสามัคคีกันในแผนกการ
บัญชีของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี อยูภายใตการดูแลของอาจารยแในแผนก เป็นการปลูกฝังให
นักเรียน-นักศึกษา มีความ ซื่อสัตยแ สุจริต และมั่นใจไดวา นักเรียน -นักศึกษาพรอมที่จะ
ออกไปสูการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นางสาวทิพยแวรรณแ  หิรัญพฤกษแ 
นางสาวปิยะนุช  บุญมาเลิศ 

โคมไฟจากไมไผ การบัญชี เนื่องจากโคมไฟเป็นเฟอรแนิเจอรแหรือเครื่องตกแตงที่ใหประโยชนแในการใหแสงสวาง
ภายในบานหรือสถานที่ตางๆ มีความสวยงามแตกตางกันหลายรูปแบบ หลากลวดลาย 
ผูจัดทําจึงเห็นถึงความสําคัญในการที่จะประดิษฐแโคมไฟจากวัสดุที่สามารถหาไดจาก
ธรรมชาติ และวัสดุเหลือใชเพ่ือลดตนทุนในการผลิต ไมไผเป็นวัสดุที่เราสามารถหาไดจาก
ธรรมชาติ ไมไผมีความแข็งแรงทนทานยืดหยุนได สวยงามมีลักษณะตามที่ตองการ ผูจัดทํา
จึงสรางทัศนติใหมในการนําไมไผมาประดิษฐแเป็นโคมไฟ แตสวนใหญจะพบมากในในการ
นําไปจักรสานตางๆ หรือสรางบานเรือนที่อยูอาศัย จากการศึกษาของผุจัดทําจึงเห็น
ความสําคัญของคุณประโยชนแจากไมไผมากมายในการจัดทําผูจัดมุงเนนใหผูไดรับประโยชนแ
จากแสงสวางของโคมไฟใหความสวยงามภายในบาน และยังนําไปประดับตกแตงสถานที่ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ไมไผถือเป็นตนไมที่มีความแข็งแรงและยืดหยุนที่เหนือกวาวัสดุสังเคราะหแหลายชนิด             

มีหลายสายพันธแหรือหลายชนิดมีรูปรางลักษณะที่เหมาะแกการนํามาประดิษฐแ สามารถหา
ไดงายจากธรรมชาติ 

 นางสาวธีปภา ออยหวาน 
 นางสาวเนตรวิไล คุณสุวรรณแ  
 

รองเทาใยบวบระงับกลิ่น การบัญชี รองเทาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตประจําวัน เพราะรองเทาเป็นสิ่งที่เมื่อเราสวมใส
แลวจะนําพาเราไปยังสถานที่ตางๆ ในการดํารงชีวิตประจําวัน เมื่อวันเวลาของการทํางาน
ในสํานักงานนั้นคนสวนใหญก็จะหาทางผอนคลายจากความเครียดที่สะสมมาทั้ งวันดวย
อิริยาบถตางๆ เชน การปลดเปลื้องเสื้อผาที่เป็นทางการ รวมถึงการเปลี่ยนรองเทาที่ไมเป็น
ทางการนัก คนสวนใหญนั้นมักจะเลือกรองเทาที่ใสแลวนุม ชวยบรรเทาอาการปวดเทา ใส
แลวทําใหผอนคลาย ไมรัดหรืออับจนทําใหเกิดกลิ่นที่ไมพึงประสงคแ รองเทาแตะสามารถหา
ซื้อไดตามสถานที่ท่ัวไป แตรองเทาใยบวบสามารถประดิษฐแขึ้นได โดยการนําวัสดุธรรมชาติ
มาเป็นสวนประกอบทําใหประหยัดตนทุน ลดคาใชจายพรอมทั้งสามารถบรรเทาอาการ
ปวดบริเวณฝาเทาและสามารถระงับกลิ่นอันไมพึงประสงคแของเทาไดอีกดวย  

นางสาวศิริพร บําเพ็ญเพียร  
นางสาวสุพัตรา  ยิ่งยง  

พรมเช็ดเทา 2 in 1 
 

การบัญชี เนื่องจากพรมเช็ดเทาใหประโยชนแในการใหความสบายเทา ผอนคลาย สามารถใชใน
บานหรือสถานที่ตาง ๆ มีคว ามสวยงามแตกตางกันหลายรูปแบบ หลากลวดลาย ผูจัดทํา
จึงเห็นถึงความสําคัญในการที่จะประดิษฐแพรมเช็ดเทาขึ้น จากวัสดุเหลือใชเพ่ือลดตนทุนใน
การผลิต   เศษผาเป็นวัสดุที่เราสามารถหาไดจากโรงงาน หรือตามชุมชน ผูจัดทําจึงสราง
ทัศนคติใหมในการนําเศษผามาทําเป็นพรมเช็ดเทา และตอยอดเป็นพรมเช็ดเทา 2 in 1 
จากการศึกษาของผูจัดทําจึงเห็นความสําคัญของคุณประโยชนแจากเศษผาในการจั ดทํา 
ผูจัดทํามุงเนนใหผูใชไดรับประโยชนแจากพรมเช็ดเทาใหความผอนคลายเทา และยังนําไป
ขายเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 

เศษผาและลูกแกวถือเป็นวัสดุที่เหนือกวาวัสดุสังเคราะหแอ่ืน ๆ เชน การใชลูกแกว
แทนลูกแกนเปตอง เนื่องจากมีราคาที่สูงกวา ซึ่งลูกแกวมีลักษณะที่เหมาะแกการนํามา
ประดิษฐแ สามารถหาไดงาย และมีราคาถูก 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวปองใจ   นุมทองคํา 
นางสาวปาริชาติ นุมทองคํา  
 

ผลิตภัณฑแของใชจาก
หนังสือพิมพแ 

 

การบัญชี เนื่องจากปัจจุบันชุมชนแถวบานมีปัญหาดานการกําจัดขยะเป็นจํานวนมาก ทาง
ผูจัดทําจึงเห็นปัญหาดานการกําจัดขยะ จึงมีแนวคิดที่จะนําขยะที่ยังสามารถกอใหเกิด
ประโยชนแ  จึงนํามาประดิษฐแหรือนํามาใชอีกครั้ง เพ่ือใหเกิดประโยชนแสูงสุด ขยะภายใน
บานที่มักจะทิ้งหลังจากใชสอยหรือบริโภคอันดับตน ๆ ไดแก ขวดน้ําพลาสติก ขวดแกว 
ถุงพลาสติก กระดาษ และเศษอาหาร  ซึ่งเศษอาหารสามารถยอยสลายตามธรรมชาติเองได 
ดังนั้น ผูจัดทําจึงมีแนวคิดที่จะนํากระดาษมารีไซเคิลใหมอีกครั้งเพ่ือใหเกิดประโยชนแสูงสุด 
โดยการนํากระดาษหนังสือพิมพแมาประดิษฐแเป็นภาชนะหรือของใชอรรถประโยชนแเพ่ือ
นํามาใชประโยชนแในชีวิตประจําวัน  ถือเป็นการชวยกําจัดขยะและชวยสรางมูลคาของ
กระดาษหนังสือพิมพแ 

นางสาวรติรส รื่นสุข 
นางสาววรรณณิศา  พัฒคุม 

 

มหัศจรรยแชอนรีไซเคิล 
 

การบัญชี ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่จะตองเรงแกไขอยางเร็งดวน โดยขยะที่
เกิดข้ึนเป็นจํานวนมากก็จะเกิดจากการใชงานและการดํารงชีวิตประจําวัน ในขณะเดียวกัน
ขยะที่เกิดขึ้น มีทั้งขยะที่ยอยสลายไดงาย หรือยอยสลายไดเอง ขยะบางอยางก็จะยากตอ
การยอยสลายหรือใชระยะเวลานานที่จะยอยสลาย ขยะบางอยางก็ตองมีวิธีกําจัดใหถูกวิธี 
จึงจะกอไมใหเกิดมลพิษ หรือเป็นอันตรายตอสิ่งแวดลอม  อาทิเชน แบตเตอรี่ของ
โทรศัพทแมือถือ เป็นตน สวนขยะจําพวกพลาสติก     ก็จะมีการกําจัดไมถูกวิธี เพราะเกิด
จากการขาดความรูความเขาใจ โดยสวนใหญก็จะใชวิธีการเผาทําลายกันเป็นสวนมาก และ
การเผาเพ่ือทําลายขยะเหลานี้  ยังสงผลใหเกิดสภาวะเรือนกระจก และสภาวะโลกรอน
ตามมาเป็นลําดับ 
       นอกจากการนําชอนพลาสติกมาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑแใหมแลว การสรางความ
เขาใจในเรื่องขยะมูลยอยจําพวกพลาสติกยังมีสวนสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวความคิด
ที่ผิดหรือไมถูกตองดวย เพ่ือใหปัญหาจากขยะมูลฝอยไดรับการแกไขแบบยั่งยืน ถาวร เป็น
รูปธรรม และอาจเป็นการสรางแรงจูงใจ แนวความคิด ในการพัฒนาผลิตภัณฑแจากขยะ
จําพวกพลาสติกไดอีกดวย 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนก บทคัดย่อ 
นางสาววิลาวัลยแ   ชูศรี             
นางสาวอัมพร      ชัยยานิติกร    
นางสาววราภรณแ   กันนุฬา        

กล่องใส่อุปกรณ์เครื่องมือ
ซ่อมคอมพิวเตอร์ 

 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือนําเครื่องปริ้นที่เสียแลวหรือไมไดใชงานมา
ประดิษฐแเป็นกลองใสอุปกรณแเครื่องมือซอมคอมพิวเตอรแ สามารถนําไปใชประโยชนแตางๆ 
เชน เป็นกลองใสอุปกรณแเครื่องมือซอมคอมพิวเตอรแ และเพ่ือลดขยะอิเล็กทรอนิกสแที่มี
ขั้นตอนการยอยสลายยาก 
  ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาผลการทําโครงการปรากฏวา การ
ประเมินคุณภาพของกลองใสอุปกรณแเครื่องมือซอมคอมพิวเตอรแ พบวาการประเมินโดย
อาจารยแและนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอรแธุรกิจ มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแ กลองใส
อุปกรณแเครื่องมือซอมคอมพิวเตอรแมีความเหมาะสมกับนักศึกษาโดยสวนมากอยูในเกณฑแดี  
สวนของการใชงานกลองใสอุปกรณแเครื่องมือซอมคอมพิวเตอรแใชไดตอการใสอุปกรณแ
เครื่องมือซอมคอมพิวเตอรแ และมีความเป็นระเบียบเป็นระเบียบมากข้ึน  

นายชาคริต          เซ็นโส 
นายไตรสิทธิ์         ฉววีรรณวรกุล 
นายวีรวัฒนแ          กอเกิด 
 

สื่อการเรียนการสอบการ 
Ghost Windows ด้วย 

Flash 
 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ เนื่องดวยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  มีเทคโนโลยีเขามาอยางมากมาย 
แตสิ่งที่ผูคนตองมีนั้นก็คือ คอมพิวเตอรแ นั่นเอง คอมพิวเตอรแเป็นสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายในการพิมพแงานแทนการเขียนงาน ซึ่งปัจจุบันในสถานที่ตางๆนั้นจะมี 
คอมพิวเตอรแเอาไวทํางาน แตบางคนนั้นก็ไมรูวิธีการบํารุงรักษาคอมพิวเตอรแ และการเลือก
ซื้อคอมพิวเตอรแ แตที่เราเล็งเห็นถึงปัญหาสําคัญนั้นก็คือ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
Windows ถาเรามีความรูเบื้องตนเราก็สามารถลดรายจายไปไดอีกสวนหนึ่ง โดยที่เราไม
ตองจางชางใหมาลง Windows และเรายังสามารถนําไปประกอบอาชีพเสริมไดอีกในการ
ดําเนินงานนั้นผูจัดทํา 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ผลการดําเนินงานพบวา   

ในตอนเเรกที่เราดําเนินการคือ การสอนถามผูคนเกี่ยวกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
Windows พบวาผูคนสวนใหญนั้นติดตั้งระบบปฏิบัติการWindows เองไมเป็น จึงจางชาง
ลงใหเป็นประจําเราจึงคิดแผนงานในการทําสื่อการเรียนการสอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
ดวยโปรแกรม Adobe Flash เพ่ือใหคนสวนใหเขาใจงายและทําการ ติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ Windows เป็น 

นางสาวจิราภรณแ     เพ็งรุง 
นางสาวณัฐริกานตแ  แสนเสนา 
นางสาวมณีรัตนแ     แควสินธแ 
 

โต฿ะคอมพิวเตอรแสื่อการ
เรียนการสอน 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงคแเพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังนํามาพัฒนา
ประกอบเป็นโต฿ะ เพื่อสะดวกตอการใชงาน และยังมีพ่ืนที่วางสําหรับในการใชวางสิ่งของได
อีกดวย ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาที่ใชในการรวบรวมขอมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บขอมูลที่ทางคณะผูจัดทําสรางขึ้นเองดานจากคนควา ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารตางๆและยังนําไปเป็นสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาไดอีกดวย 

คณะผูจัดทําจึงไดคิดจัดทําโครงการโต฿ะคอมพิวเตอรแเพ่ือการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิด
ประโยชนแในแผนกและเป็นสื่อการเรียนการสอน ไดอยางทั่วถึงและเพียงพอในการศึกษา
และไดเป็นชิ้นงานตนแบบในการพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆไดหลากหลายแบบและเพ่ือเป็นสวน
หนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะใหรุนนองและรุนตอๆไปไดศึกษาตอไป 

นางสาวนริศรา อัศวสุข 
นางสาวรัตนมณี ภิรมยแภักดิ ์
นายธรรมรัตนแ โกเมนรุง 
 

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง 
การบํารุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอรแ และการใช
โปรแกรมยูทิลิตี้เบื้องตน 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ การจัดทําโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือใชเป็นสื่อการเรียนการสอนใหกับผูที่สนใจ
ในการเรียนรูเรื่องการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแและการใชโปรแกรมยูทิลิตี้ในการดูแล
รักษาเครื่องคอมพิวเตอรแ ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาคนหาขอมูลจากหนัง
สื่อ และเว็บไซตแออนไลนแตางๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับสื่อที่จะจัดทํา และการออกแบบ
สอบถามใหกับผูที่สนใจในการเรียนรู การบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรแใหมีสภาพการใชงานที่
ยาวนานยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงานพบวา สื่อการเรียนการสอน เรื่องการบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรแและการใชโปรแกรมยูทิลิตี้เบื้องตนสามารถใชงานไดจริงผานทางเว็บไซตแ ยัง
สามารถใหความรูแกผูที่เขาชมสื่อการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมแกผูที่ตองการศึกษา 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาว กาญจนา แสงพงษแ 
นางสาว วยุรา สิงหแปูอง 

สื่อการเรียนการสอนวิชา 
ภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1ดวย 
โปรแกรมโปรแกรม 

Abode Captivate Cs7 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อมากขึ้นจึงทาใหบุคคล
ทั่วไปเขาถึงการเรียนการสอนหรือครูอาจารยแไดงาย สื่อการเรียนการสอนอาจจะไมเพียงพอ
กับนักเรียนที่ตองการหาความรูเพ่ิมเติมหรือทบทวนบทเรียนนอกเวลาเรียนทาใหเกิดสื่อ
การเรียนการสอน ขึ้นหลายวิชา แตสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นการสอนผาน
ตัวหนังสือมากกวาที่จะมีการสอน หรือรูปภาพ จึงทาใหผูเรียนที่เขามาศึกษาขอมูลเกิด
ความไมเขาใจและเบื่อหนายที่จะเรียน 

ผลการดาเนินงานพบวาหากนาสื่อการเรียนการสอนวิชา  ภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1 มาประกอบกับการจัดเตรียมหองเรียนหรือศูนยแคนควาที่ถูกออกแบบให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่มีอยูก็สามารถกอใหเกิดประโยชนแและประสิทธิภาพในอันที่
จะพัฒนาเปูาหมายที่ไดตั้งไวใหบรรลุไดในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้น 

นางสาสศรุตา  สุขปาน 
นางสาวจุฑามาศ  ภิรมยแทอง 
นางสาวดารณี  ภาติกะบุตร 
 

สรอยคอ สรอยขอมือจาก
แผนซีดี 

 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือประดิษฐแวัสดุเหลือใชจากคอมพิวเตอรแใหได
เป็นผลิตภัณฑแชิ้นใหมสามารถใชในชีวิตประจําวันไดเพ่ือเป็นการสนับสนุนการสงเสริม
พฤติกรรมในการจัดการขยะคอมพิวเตอรแและเป็นการนําความรูที่ไดมาประยุกตแใชใหเกิด
ประโยชนแ 

ในการดําเนินงานนั้น ผูจัดทําไดทําการศึกษาดําเนินงานในการเลือกซื้อและหาวัสดุ
หรืออุปกรณแตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน แผนซีดี สรอยเหลือใช เป็นตน โดยการเลือกคุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนดไว นํามารางประกอบในการทําเครื่องประดับ เพ่ือใหไดสรอยคอ สรอยขอมือ 
ตามวัตถุประสงคแท่ีวางแผนไวอยางมีประสิทธิภาพตรงตอประโยชนแดานการนําไปใช 

ผลการดําเนินงานพบวา การนําแผนซีดีมาดัดแปลงเป็นเครื่องประดับ สามารถ
นําไปใชประโยชนแในชีวิตประจําวันไดจริงและยังเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ใชเวลาวางให
เป็นประโยชนแและยังรูจักนําวัสดุเหลือใชหรือที่ไมไดใชแลวมาดัดแปลงเป็นวัสดุชิ้นใหมที่มี
มูลคา 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายกฤษดา  จันทรแประสิทธิ์ ชั้นวางของและตูเก็บ

อุปกรณแคอมพิวเตอรแ 
คอมพิวเตอรแธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเ พ่ือจัดทําชั้นวางของและตู เก็บอุปกรณแ

คอมพิวเตอรแ ในการดําเนินงานครั้งผูจัดทําไดมองเห็นวาที่แผนกยังไมมีชั้นวางของและตู
เก็บอุปกรณแคอมพิวเตอรแผูจัดทําจึงไดทําการจัดทําขึ้นเพ่ือสามารถจัดเก็บอุปกรณแและ
เครื่องมือเครื่องใชไดเป็นหมวดหมูสามารถจัดเก็บอุปกรณแและเครื่องมือเครื่องใชไดเป็น
ระเบียบเรียบรอยหยิบใชงานไดสะดวก ในปัจจุบันหองคอมพิวเตอรแมีหนังสือและอุปกรณแ
คอมพิวเตอรแเกี่ยวกับการเรียนการสอนมากมายหลายประเภท จึงทําใหหนังสือและอุปกรณแ
คอมพิวเตอรแในหองเรียนคอมพิวเตอรแถูกวางทิ้งและไมมีที่ เก็บหนังสือและอุปกรณแ
คอมพิวเตอรแ จนทําใหเกิดการสูญหายและเกิดการชํารุดเสียหายเราจึงมีความคิดที่จะทําให
โครงการชั้นวางหนังสือและอุปกรณแคอมพิวเตอรแเพ่ือที่จะสามารถเก็บหนังสือไดอยางเป็น
ระเบียบและสามารถเก็บอุปกรณแคอมพิวเตอรแไดอยางปลอดภัย 

นางสาวนริศรา อังศวสุข 
นางสาวรัตนมณี ภิรมยแภักดิ ์
นายธรรมรัตนแ โกเมนรุง 
 

สื่อการเรียนการสอน                  
เรื่อง การบํารุงรักษา

เครื่องคอมพิวเตอรแ และ
การใชโปรแกรมยูทิลิตี้

เบื้องตน 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือนําฝาเคสคอมพิวเตอรแที่เสียแลวหรือไมไดใช
งานมาประดิษฐแเป็นสวนหนึ่งของตูจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรแแบบพกพา(โนตบุ฿ค)จากฝา
เคส สามารถนําไปใชประโยชนแตางๆ เชน เป็นที่จัดเก็บโนตบุ฿ค และเป็นที่จัดเก็บอุปกรณแ
คอมพิวเตอรแและเพ่ือลดขยะอิเล็กทรอนิกสแที่มีข้ันตอนการยอยสลายยาก 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาผลการทําโครงการปรากฏวา การประเมิน
คุณภาพของตูจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรแแบบพกพา(โนตบุ฿ค)จากฝาเคส พบวาการประเมิน
โดยอาจารยแและนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอรแธุรกิจ มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแ               
ตูจัดเก็บมีความเหมาะสมกับนักศึกษาโดยสวนมากอยูในเกณฑแดี  สวนของการใชงานตู
จัดเก็บใชไดเพียงพอตอการจัดเก็บ และเป็นระเบียบมากขึ้น  

นางสาวกัญญาลักษแ  เปรมใจ 
นางสาวเยาวลักษณแ  แจมดวง 
นางสาววารุณี        แสงรัตนแ 
 

สื่อการเรียนการสอน      
เรื่อง “พ้ืนฐาน

คอมพิวเตอรแและ
ระบบปฏิบัติการ และการ 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีจุดประสงคแ เพ่ือสรางสื่อการเรียนการสอน เรื่องพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอรแและระบบปฏิบัติการและการลง Windows 8 ผานเว็บไซตแ ใหนักเรียน 
นักศึกษา ไดเขาใจเกี่ยวกับการใชงานพ้ืนฐานคอมพิวเตอรแและระบบปฏิบัติ และการลง 
Windows8 เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการศึกษา และทําใหผูเรียนไดเห็นภาพจริง และมี 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
 ลง Windows 8”ผาน

เว็บไซตแ” 
 ความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือจะนํามา
ประยุกตแใชกับโครงการใหสําเร็จลุลวง โดยการเขียนผังงานขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ 
พรอมทั้งศึกษารวบรวมขอมูลจากหนังสือและอินเทอรแเน็ต 

ผลการดําเนินงานโครงการโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจในการใช สื่อการเรียนการ
สอน เรื่อง พื้นฐานคอมพิวเตอรแและระบบปฏิบัติการ และการลง Windows8 ผานเว็บไซตแ 
มีความพึงพอใจในรูปแบบการใชงาน มีเนื้อหาที่เขาใจงายและทําใหสะดวกตอการเรียนของ
นักเรียน นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวจันจิรา   รุงสวาง 
นางสาวสุวรรณา  ภูศรีทอง 

สื่อการเรียนการสอน
องคแประกอบของ

โปรแกรมและการใชเสน
วาดภาพของโปรแกรม 

ILLUSTRATOR 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือเป็นการใชความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํา
สื่อการเรียนการสอน สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยโครงงานคอมพิวเตอรแ
และนําคอมพิวเตอรแและอินเตอรแเน็ตมาใชใหเป็นประโยชนแ 

ในการดําเนินการนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาคนควาขอมูลจากทางดานหนังสือและ
จากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของและการคนหาจากอินเตอรแเน็ต 

ผลการดําเนินงานพบวา การทํางานมีอุปสรรคแมากพอสมควร และขอมูลในตางละชั้น
ตอนยากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหการทํางานนั้นชา 

นางสาวพลอยไพลิน  ชูปัญญา 
นางสาวเพ็ญนภา     เปลงสาคร 
 

โต฿ะฉายโปรเจคเตอรแ
อเนกประสงคแ 

 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ เพ่ือตองการนําวัสดุอุปกรณแที่เหลือใชมารีไซเคิล
ใหใชไดใหมอีกท้ังยังเป็นการลดการลดการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกสแ ซึ่งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึง
เกิดความคิดที่จะนําวัสดุเหลือใชนํามาใชใหมใหเกิดประโยชนแและเพ่ิมมูลคามากขึ้นการ
นําไปทิ้งใหเกิดเป็นขยะ อิเล็กทรอนิกสแที่ยากแกการทําลายทางผูจัดทําไดนําคียแบอรแดที่
ไมไดใชแลวนํามาทําเป็นโต฿ะทําใหเกิดความแปลกใหมและการใชความคิดสรางสรรคแอีก
ดวย ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําได ทําการศึกษาหาขอมูลจากอินเทอรแเน็ต เมื่อไดขอมูล
มาทําการออกแบบและทําการเขาใจกับวิธีการทํา หลังจากนั้นก็จัดหาอุปกรณแในการทํา
และเริ่มลงมือปฎิบัติงานเมื่อสําเร็จก็ไดทําการทดลองใชงาน 

ผลการดําเนินงานพบวา จากการดําเนินงานจัดทําโครงการเรื่องนี้ขึ้น โดยการนําวัสดุ
เหลือใชจากคอมพิวเตอรแนั้นก็คือ คียแบอรแด มาทําเป็นโต฿ะขั้นตอนที่ไดเสนอไปแลวบทที่ 3 
และดําเนินการสิ่งที่นําเสนอไปแลวและประดิษฐแชิ้นงานที่เราไดเสนอไดผลงานออกเป็นที่นา
พอใจเสร็จสมบูรณแแลว 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวอุษา  ชางเพ็ชรแผล 
นายคุณัญญา  นนพละ 

สื่อการสอนการใช
โปรแกรม Adobe Flash 

Player CS 6 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ 
1. เพ่ือสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนการใชโปรแกรม Adobe Flash Player 

CS 6 
2. เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ไดจาการเรียนดวยโปรแกรม Adobe 

captivate 6 ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําได 
ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ

และสังคมความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรแ ตลอดจนเทคโนโลยีสนเทศตางๆ ทําใหการ
เรียนการสอนตองมีการพัฒนาขึ้นดวยและการใชเทคโนโลยีก็เขามามีบทบาทในการเรียน 
การสอนเพ่ิมข้ึนจึงจําเป็นตองพัฒนาเทคโนโลยีสื่อการสอนใหมีการพัฒนาตามไปดวย 

สื่อการสอนเป็นเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนที่ชวยใหครูประสบความสําเร็จในการ
สอนทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ สนุกสนานไปกับการเรียน สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูเรียนใหเกิดความรูสึกอยากรู อยากทดลอง อยากปฏิบัติตามบทเรียนที่กําลังเรียนอยู
ไดอยางดี และยังชวยใหผู เรียนไดมองเห็นภาพพจนแในสิ่งที่เป็นนามธรรมออกมาเป็น
รูปธรรมไดอยางชัดเจน 

นางสาวพรรณพร จรูญโชคอนันตแ 
 

ที่ค่ันหนังสือจากเคส 
 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ เราสามารถนําเคสคอมพิวเตอรแที่ไมใชแลวนํามา
ประดิษฐแสิ่งของ ที่ชวยในการลดขยะนํามารีไซเคิลมาทําใหเกิดประโยชนแและใชงานไดจริงและ
ประหยัดคาใชจายและไดผลงานออกมา เราสามารถประดิษฐแที่คั่นหนังสือมาใชในวิทยาลัย 
หองสมุด หรือที่ชั้นวางหนังสือ และยังสามารถใชงานไดตลอดไป 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา การแปรรูปของใชแลวกลับมาใชใหม หรือ
กระบวนการที่เรียกวา "รีไซเคิล" คือ การนําเอาของเสียที่ใชผานไป ไดแก กระดาษ แกว 
กระจก อะลูมิเนียม และพลาสติก "การรีไซเคิล" เป็นหนึ่งในวิธีการลดขยะ ลดมลพิษใหกับ
สภาพแวดลอม ลดการใชพลังงานและลดการใชทรัพยากรธรรมชาติของโลกไมใหถูก
นํามาใชสิ้นเปลืองมากเกินไป 
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   ผลการดําเนินงานพบวา จากการดําเนินการจัดทําโครงการเรื่องนี้ขึ้น โดยการนําความรูที่

ไดเลาเรียนมานั้น มาจัดทําเป็นสิ่งประดิษฐแที่คั่นหนังสือจากเคสที่ไดนําเสนอในบทที่ 3 
และดําเนินการสิ่งที่นําเสนอไปแลวและประดิษฐแชิ้นงานที่เราไดเสนอจนไดผลงานออกเป็น
ที่นาพอใจเสร็จสมบูรณแแลว 

นางสาวนงลักษณแ  แสนแวด    
นางสาวพรรณิพา  เฉลิมพันธแ 

เกาอ้ีชายหาดคียแบอรแด 
 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ เนื่องจากยุคสมัยนี้เป็นยุคของคอมพิวเตอรแ ซึ่งคอมพิวเตอรแนั้นจะมีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันอยางมาก และมีผลที่ตามมาซึ่งเป็นคอมพิวเตอรแที่พังหรือเสียจากการใชงาน 
เราจึงนําเอาอุปกรณแคอมพิวเตอรแเหลานี้เพ่ือมาประดิษฐแ เป็นสิ่งของที่สามารถนํามาใชใน
ชีวิตประจําวันไดดี 

ดังนั้นคณะผูจัดทําจึงคิดนําเอาสิ่งของเหลือใชจากคอมพิวเตอรแ เพ่ือนํามาประดิษฐแ 
แลวสามารถนําเอามาใชงานไดจริง และเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะและความคิดของผูเรียน 
และทําใหนักเรียนนักศึกษารูจักการนําเอาสิ่งของเหลือใชนํากลับมาใชงานใหเกิดประโยชนแ 

นางสาวเจนจิรา  หาระซอน 
นางสาวอรุโณทัย  มั่งมี 

ชุดเครื่องเสียงรุนจิ๋ว คอมพิวเตอรแธุรกิจ การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือตอบสนองความตองการดานความสะดวกสบาย
ในการใชงานที่ไมยางยากจึงทําใหเกิดสิ่งประดิษฐแที่มีประสิทธิภาพและสามารถใชงานได
จริงและเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักศึกษาวาจากการศึกษาไปนั้นสามารถนํามาใช
กับการประกอบอาชีพไดจริง 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดศึกษาแลววาปัจจุบันความสะดวกสบายเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่มนุษยแมีความตองการของมนุษยแใหมีความสะดวกสบายมากขึ้น เชน  การ
เดินทางทีไ่มตองนั่งรถหลายตอ ที่อยูอาศัยที่ติดถนนสามารถสัญจรไดงาย  

ผลการดําเนินงานพบวาตอบสนองความตองการดานความสะดวกสบายของมนุษยแได
และเกิดสิ่งประดิษฐแที่มีประสิทธิภาพและสามารถใชงานไดจริงตามวัตถุประสงคแท่ีไดตั้งไว 

นายปริตตแ  เดชเกาะเกา 
นายวัชระพล  อรุณรุงเลิศ 

สื่อการสอนระบบจํานวน
และเลขบานผานโปรแกรม 

Adobe Captivate 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงคแ 
1. เพ่ือใหผูสนใจในวิชาคริตศาสตรแคอมพิวเตอรแไดความรูจากสื่อการสอนนี้ 
2. เพ่ือใหครูผูสอนสามารถนําไปใชสื่อการสอนได 
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   3. เพ่ือใหนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนแในทางสุจริตไดจริง 

โปรแกรม Adobe Captivate เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการสราง 
Movie ในรูปแบบสื่อเรียนการเรียนรู หรือสื่อการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย เชน การนําเสนอ
ผลงาน การจับหนาจอภาพเพ่ือนําไปสรางสื่อการเรียนรู การสรางแบบทดสอบ รวมไปถึง
การตัดตอวีดีโอ เพ่ือใชสําหรับงานนําเสนอหรือผลิตสื่อการเรียนรู โดยโปรแกรม Adobe 
Captivate เป็นโปรแกรมท่ีใชสรางชิ้นงานไดงายและเร็ว 

นางสาววิศัลยา    พานทอง 
นางสาวสุภาภรณแ   บุญเกิด 
 

ลําโพงอเนกประสงคแ 
 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรแมีออกมาเป็นจํานวนมากจึงทําใหคอมพิวเตอรแรุน
เกาที่คนไมใชแลว จึงกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกสแซึ่งขยะพวกนี้เราสามารถนํากลับมาใช
งานไดอีก เราจึงนําอุปกรณแคอมพิวเตอรแมาประดิษฐแเพ่ือใหเกิดประโยชนแและนํามาใชงาน
ไดจริง 

ดังนั้นคณะผูจัดจึงมีแนวคิดที่จัดทําสิ่งประดิษฐแ โดยใชอุปกรณแที่ เหลือใชที่เป็น
สวนประกอบของคอมพิวเตอรแมาทําใหใชงานไดจริงเพ่ือชวยใหนักเรียน นักศึกษารูจักเกิด
ประโยชนแจากของที่เหลือใชและพัฒนาทักษะและความคิดของผูเรียน เพ่ือใหเกิดประโยชนแ
อยางมากที่สุดโดยดัดแปลงจากสิ่งที่เหลือใช เพ่ือพัฒนาใหเกิดเป็นอุปกรณแที่ใชงานไดจริง 

นางสาวสุรีพร มีสน 
นางสาวมัณฑนา โอชา 
 

ลําโพงพกพาอเนกประสงคแ 
 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ ปัจจุบันนี้ปริมาณขยะที่เหลือใชและยอยสลายทลายเพ่ิมจํานวนมากขึ้นเป็นเทาตัว                
เชน ถุงพลาสติก,โฟม เป็นตน และยังเป็นสาเหตุที่ทําให เกิดภาวะโลกรอนเป็นมลพิษทาง
อากาศ เราจึงเกิดความคิดขึ้นมาวาจะนําโฟมที่เหลือใชกลับมาใชใหเกิดประโยชนแ เพ่ือลด
ปริมาณขยะไดไมมากก็ไมนอยเกินไป 

ดังนั้นคณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดท่ีจะทําสิ่งประดิษฐแ โดยใชวัสดุอุปกรณแที่เหลือใชมาเป็น
สวนประกอบหลักในการทํา ลําโพงพกพาอเนกประสงคแ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะของ
ผูเรียนหรือสรางความบันเทิงใหกับผูที่ใชในการเรียนไดอีกดวย 

นางสาวน้ําอเอย  ศรีภาเพชร 
นางสาวเบญจพร  หอมสุขศิลจินดา 

ชุดปฏิบัติการประกอบ
คอมพิวเตอรแเคลื่อนที่ 

คอมพิวเตอรแธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนในหมวดวิชาสาขา
งานคอมพิวเตอรแธุรกิจ ในรายวิชาการปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรแ โดยจัดสราง 
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   ขึ้นเพ่ือใหสามารถใชงานไดเสมือนเครื่องคอมพิวเตอรแทั่วไปที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงคแตามเปูาหมายผลการเรียนที่คาดหวังได ทําให
นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูในรายวิชาและเขาใจเนื้อหาของรายวิชาไดโดยการ
ปฏิบัติจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
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นางสาวการะเกด  สุทธิลักษมี 
นายพรชัย          คําตาย 
 

เครื่องฉายทึบแสง 
 

อิเล็กทรอนิกสแ เครื่องฉายทึบแสง จัดทําขึ้นใหคณะครูอาจารยแ สามารถใชงานในการทําการเรียนการสอน 
ในการประชุม ทําใหสะดวกตอการอธิบาย เปลี่ยนการเรียนการสอนแบบใหม ที่ไมตองยืนเขียน
บนกระดานดํา ทั้งนี้ สําหรับผูที่มีความบกพรองทางรางกายก็สามารถสอนหนังสือไดตามปกติ  
และไมตองลําบากยืนสอน และสามารถตอยอดใหสิ่งประดิษฐแมี 
ราคาไดจากผลงานจริง 

นายนนทนันทแ  เปาทอง 
นายสุธิพงคแ  แจมดวง 
นายจักรกฤษ แชลี้ 
 

เครื่องรดน้ําอัตโนมัติ 
 

อิเล็กทรอนิกสแ ในปัจจุบันไดมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีอยางกาวหนารวมสิ่งถึงอํานวยความสะดวกที่
หลากหลายรวมไปถึง การรดน้ํา 

การรดน้ําในแตละวัน ระยะเวลาที่ใชนานพอสมควร หากจะใหชุมชื้นอยางดีก็จะตองรด
จนกวาจะพอใจ  แลวจะรูไดไงวาพืชมีความตองการขนาดไหนในแตละชวงเวลา  

947FA ควบคุมรดน้ําตนไมอัตโนมัติสามารถตอบโจทยแไดดีและเป็นเครื่องรดน้ําอัตโนมัติที่
สามารถใชงานไดอยางนาพึงพอใจและยังสามารถรักษาใหตนไมไมใหลมตายโดยการใหน้ําอยาง
เหมาะสมเพียงพอตอความตองการในการสังเคราะหแแสง 

นายอัศวิน แจงเจริญ 
นายพรหมพักตรแ เปรื่องอารมณแ 
นางสาวกาญจนาพร เปรมปรี 
 

เครื่องปั๊มลม
Compressor (Air 

Compressor) 
 

อิเล็กทรอนิกสแ เครื่อง ปั้มลมcompressorเมื่อเสียบปลั๊กเวลาจะใชงานปั๊มลมทั่วไปนั้นจะมีเสียงดัง
รบกวนและบางรุนจะไมมีที่ปลอยน้ําจะทําใหปั๊มลมชํารุดไดเร็วขึ้นและปั๊มลมทั่วไปนั้นไมสามารถ
นํามาแว฿กกั้ม แอรแไดจากการทดลองที่คณะผูจัดทําไดทดลองการใชงานของเครื่องปั๊มลม
Compressor จํานวน 5 ครั้ง ในการทดลองแตละครั้งขนาดของยางที่เติมลมแตละครั้งจะได
เวลาที่ไวพอสมควร สามารถสรุปไดวา ในการทดลองแตละครั้งนั้นจะใชยางที่มีขนาดแตกตางกัน
เพ่ือใหรูถึงความเร็วในการเติมซึ่งดูดวยวามีสียงดังไม 
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นายชินาธิป   ติ๊บแกว 
นายณัฐวุฒิ   เกตุสุวรรณ 
นายวิชญา   คิโยตะ 
 

คอมพิวเตอรแเพ่ือ
การศึกษา 

 

อิเล็กทรอนิกสแ โครงการ คอมพิวเตอรแเพ่ือการศึกษา เป็นโครงการที่ถูการางขึ้น จากปัญญาที่พบเจอจากคณะ
ผูจัดทําเอง คือ เวลาเรียนจากพาวเวอรแพอย ดูนักเรียนสวนใหญ จะทําความเขาใจยากกับ
สวนประกอบตางๆของคอมพิวเตอรแ คณะผูจัดทําจึงคิดคนทําโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือตอบสนอง
ใหกับนักเรียน นักศึกษา เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดทําความเขาใจกับสวนประกอบตางๆของ
คอมพิวเตอรแไดมากขึ้น วามีระบบการทํางานอยางไร และทําความเขาใจไดงายกวาทฤษฎีมาก
ยิ่งขึ้น สามารถชวยอํานวยใหการเรียนการสอนสะดวกและงายขึ้น และสามารถชวยเพ่ิมทักษะ
การใชคอมพิวเตอรแไดอีกดวย 

นายทิวากร    แสงเมือง 
นายศักรินทรแ   ยิ่งเรงเริง 
นายอภิชาญ   ปลีงาม 
 

เครื่องเปิดปิดไฟฟูา
สั่งงานทางรีโมท 

 

อิเล็กทรอนิกสแ งานวิจัยเรื่อง เครื่องเปิดปิดไฟฟูาสั่งงานดวยรีโมทมีวัตถุประสงคแเพ่ือ ประหยัดพลังงา
ไฟฟูาลดคาใชจายไฟฟูาที่ไมไดใชงานและลดความกังวลกับอุปกรณแไฟฟูาหากลืมปิดในขณะ
กําลังจะพักผอน ผลการวิจัยของการทดสอบเมื่อกดรีโมทในปุุมกดที่ไดทําการตั้งคาไวกับบอรแด
ควบคุม เมื่อกดปุุมครั้งแรกจะทําการเปิดหลอดไฟและเมื่อกดปุุมเดิมอีกครั้งจะทําการปิด
หลอดไฟ ผลการทดสอบผานไปไดดวยดี สรุปผลของการทดสอบ เครื่องเปิดปิดไฟฟูาสั่งงานดวย
รีโมทสามารถทํางานไดไมมีปัญหาและมีประโยชนแในการประหยัดไฟฟูา และคงชวยลดคาใชจาย
ไฟฟูาไดหากนําไปใชงาน  

นายสุคนธแ         ภาคพรม 
นายศุภชัย         ภิรมยแจันทรแ 
นายเกียรติศักดิ์    กลิ่นดวง 
 

เครื่องยิงซิลิโคนแบบ
พกพา 

อิเล็กทรอนิกสแ ปืนยิงกาวซิริโครนเป็นอุปกรณแที่ใชในการอุดรูตางๆ ซึงใชในงานกอสรางมากมาย การทํางานของ
ปืนยิง ซิริโครน โดยการเอามือบีบใหกาวไหลออกมา อาจจะทําใหปวดมือปวดเมื่อยกลามเนื้อได
และการใชงานในที่สูงอาจจะทําใหเกิดอันตราย เชน การทํางานกับการขึ้นบันไดไม อาจจะทําให
เกิดอันตรายจากการตกที่สูง  โครงการเครื่องยิงซิลิโคนจึงนํามอเตอรแมาใสปืนยิงกาวซิลิโคน 
เปลี่ยนจากปืนยิงกาวซิลิโคนมาเป็นแบบใหมท่ีไมตอง บีบใหเมื่อยอีกตอไป  

นายชุติพนธแ    โปซิว 
นายทศวรรษ   บุญคุม 
นายธิติวุฒิ      ทองบุญเกิด 

เครื่องตัดหญ้าควบคุม
ระยะไกล 

 

อิเล็กทรอนิกสแ โครงงานนี้  มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางเครื่องตัดหญาควบคุมระยะไกลเพ่ือใชในการตัดหญาภายใน
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยใชมอเตอรแกระแสตรง 12v สําหรับใบตัดหญาสามารถเปิดที่ตัวเครื่อง
ไดเลย ควบคุมตัวเครื่องดวยสัญญาณวิทยุซึ่งสามารถควบคุมในระยะไกลได 400 เมตร ควบคุม 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ใบตัดหญาและทิศทางการเคลื่อนที่ของเครื่องตัดหญา ใชพลังงานไฟฟูาจากแบตเตอรี่ขนาด     

12v ซึ่งสามารถประจุไฟฟูาไดดวยพลังงานแสงอาทิตยแผานแผงโซลาเซลลแ สามารถนําไปใชใน
พ้ืนที่ราบไดด ี

นายสานิต  ออนละมูล 
นายนัฐพงษแ  ออนกลา 
นายสิรวุฒิ  แกวศรี 

เครื่องคั่วถั่วอัตโนมัติ 
 

อิเล็กทรอนิกสแ ใชหลักการทํางานของมอเตอรแในคั่วถั่วโดยใชความรอนของขดลวดความรอนเพ่ือทําให
ถั่วสุกและไดติดตั้งตัวตั้งเวลา (Timer) ใหคอยตัดไฟที่สงไปยังมอเตอรแ 

จากผลการทดลองที่ไดทําการคั่วถั่วแลวนั้นพบวา ปริมาณและเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ 
ถั่วครึ่งกิโลกรัมใชเวลาคั่วประมาณ 15 นาที จะทําใหถัวสุกพรอมกันพอดี แตถาเวลามากกวานี้
อาจจะทําใหไมดําได 

นายภาสกร  เจริญรัตนแ 
นายปัญญา  เพ็ชบุรี 
นายวิทยา   พีเตา 
 

เครื่องเตือนไฟไหมผาน
โครงขายโทรศัพทแ 

 

อิเล็กทรอนิกสแ จากผลการทดลองที่นํา เครื่องเตือนไฟไหมผานโครงขายโทรศัพทแ ไปใชงานได และ
ปลอดภัยกับ บุคคลทั่วไปและคณะผูจัดทํามี ความพึงพอใจตอระบบ เครื่องเตือนไฟไหมผาน
โครงขายโทรศัพทแ อยูในเกณฑแ ที่ดี 

จากการทดลอง คณะผูจัดทําไดทดลองกับชุมสายภายในแลวพบวาเกิดปัญหาในดานการ
นําสัญญาณไมสามารถทําใหวงจรนั้นทํางานได  และคณะผูจัดทําไดทําการทดลองกับ
ชุมสายโทรศัพทแสามารถใชงานไดเป็นอยางดี 

นายพงศกร   สรอยสวัสดิ์ 
นายพงศภัสสแ วิชุมาปภารัชตแ 
นายฤทธิชัย   แดดจันทึก 
 

เครื่องปิง้ขาวโพด
อัตโนมัติแบบไรควัน 

 

อิเล็กทรอนิกสแ จากผลการทดลองที่นํา เครื่องปิ้งขาวโพดอัตโนมัติแบบไรควัน ไปใชงานได และปลอดภัย
กับบุคคลทั่วไปและคณะผูจัดทํามี ความพึงพอใจตอระบบ เครื่องปิ้งขาวโพดอัตโนมัติแบบไรควัน 
อยูในเกณฑแ ที่ดี จากการทดลอง คณะผูจัดทําไดทดลองปิ้งแลวพบวาเกิดปัญหาในดานรอบหมุน
ของมอเตอรแเร็วเกินไปคณะผูจัดทําใสตัวทดรอบเขาไปสามารถทําใหทํางานได และคณะผูจัดทํา
ไดทําการทดลองปิ้งขาวโพดสามารถใชงานไดเป็นอยางดี 

นายศรายุทธ ไพโรจนแอมร
ชัย 
นายอภิชา รุจสิรภัทร 
นายสุริวงศแ อวมอ่ิม 

ชาร์จ พลังงาน
แสงอาทิตย์ ต้นไม้ 

 

อิเล็กทรอนิกสแ โครงการชารแจ ตนไมพลังงานแสงอาทิตยแ Solar Tree Charger มีหลักการทํางานเมื่อมี
แสงอาทิตยแตกกระทบเซลลแแสงอาทิตยแ จะเกิดการสรางแรงดันไฟฟูาแบบกระแสตรง เมื่อตอให
ครบวงจรไฟฟูาจะเกิดกระแสไฟฟูาไหลขึ้น โดยสามารถนําไปใชสําหรับ Chargerแบตเตอรี่
สํารอง (Power Bank) ที่ใชในการชารแตโทรศัพทแมือถือซึ่งสามารถสรางแรงดันไฟฟูาได 7V.    



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   และรักษาระดับแรงดัน (Regulate) โดยใชซีเนอรแไดโอดขนาด 3.7-5.1V. ซึ่งเป็นแรงดันที่ใชใน

การประจุแบตเตอรี่โทรศัพทแมือถือในปัจจุบัน 
นายสุวิทยแ    รวมไผวงษแ 
นายภากร    บุญมวง 
นายทัศนัย    มุงทอง 

เครื่องดูดตะกั่วไฟฟูา อิเล็กทรอนิกสแ โครงงานเรื่อง เครื่องดูดตะกั่วไฟฟูา มีจุดหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพของที่ดูดตะกั่วใหมี
ความทนทานและใชงานไดสะดวกกวาที่ดูดตะกั่วแบบเดิมเนื่องจากปัจจุบันการบัดกรีวงจรนั้นมี
ปัญหาคือเวลาบัดกรีผิดแลวเราแกไขเราก็ตองใชที่ดูดตะกั่วเวลาเราจะใชที่ดูดตะกั่วจะเกิดปัญหา
คือที่ดูดตะกั่วตันบาง แผนทองแดงหลุดออกจากแผนปลิ้นบาง และอีกหลายๆ ปัญหา ซึ่ง
เครื่องดูดตะกั่วไฟฟูาจะทาขึ้นมาเพ่ือความสะดวกมนการใชงานและไมตันในทอดูดตะกั่ว 
สามารถใชงานไดจริง โดยการกดสวิทซแที่ดามจับของที่ดูดตะกั่วไฟฟูาแลวเอาปลายที่ดูดจี้ไวตรง
ตะกั่วที่เราตองการถอนออกก็สามารถถอนตะกั่วออกจากแผนปลิ้นได 

นายชัยธัช    แกวเกตุ 
นายนเรศ    เกตุสุภะ 
นายสรสิช    คํากะสินธุแ 
 

จักรยานปั่นไฟชารแแบต
เตอรรี่ทําความเย็น 

อิเล็กทรอนิกสแ โครงการจักรยานปั่นไฟชารแตแบตเตอรี่ทําความเย็นมีหลักการทํางานเทอรแโมอิเล็กทริก
หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวาเทอรแมอิเล็กทริก เป็นอุปกรณแทางเลือกหนึ่งสําหรับทําความเย็น 
หลักการทํางานของเทอรแโมอิเล็กทริก คือ เมื่อปูอนไฟฟูากระแสตรงใหกับเทอรแโมอิเล็กทริก            
ที่สารกึ่งตัวนําแบบ พี-เอ็น กระแสไฟฟูาที่ไหลผานวัสดุที่ทําจากสารกึ่งตัวนําตางชนิดกัน              
ผลการทํางาน เทอรแโมอิเล็กทริกจะทําความเย็นคงที่ตามกระแสไฟที่จายให และไดนาโมจะผลิต
ไฟ AC เขาวงจรอิเล็กตติฟลายเออรแเปลงเป็น DC เขาแบตเตอรี่ 12 V 

นายสุตนันทแ  คาบุญ 
นายสุรเชษฐแ  แกวมณี 
นายนฤทธิ์    เสมะนู 

เครื่องซีลถุงพลาสติก
อเนกประสงคแ 

อิเล็กทรอนิกสแ เครื่องซีลถุงพลังงานแบตเตอรี่มีจุดประสงคแในการทาเพ่ือใหงานไมหยุดฉงัก ในกรณี
ฉุกเฉิน เชน ไฟฟูาดับ ซึ่งตามโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการแพ็คของและเมื่อเกิดเหตุการณแไฟฟูา
ดับจึงทาใหงานชา เครื่องซีลพลังงานแบตเตอรี่นี้จะชวยทาใหงานสามารถดาเนินตอไปไดและสง
ของไดตามกําหนด เครื่องซีลถุงอเนกประสงคแใชไฟจากแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 7.5 A ทางานสอง
ระบบสลับการใชงานกับไฟบานเมื่อเกิดไฟฟูาดับก็จะสลับมาใชไฟแบตเตอรี่ทาใหสามารถทางาน
ไดอยางตอเนื่อง 

 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายอนันตแ คงแสนคา 
นายธนวัฒนแ ศิริคานอย 

เครื่องสงสัญญาณเสียง
โมโลดี ้

อิเล็กทรอนิกสแ ในปัจจุบันเนื่องจากการทากิจกรรมเขาแถวหนาเสาธง ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีมีการ
รองเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี ชวงเชาปัญหาคือนักเรียนนักศึกษา ไมคอย
ชวยกันออกเสียงรองเพลง รองผิดๆถูกๆ รองไมพรอมกันและรองไมเป็นจังหวะ จึงไดคิดจัด
ทา เครื่องสงสัญญาณเสียงเมโลดี้ เพ่ือที่ชวยสงเสียงทานอง เพลงชาติ และ เพลงสรรเสริญ
พระบารม ีก็จะชวยใหนักเรียนนักศึกษา รองพรอมกันหรืออาจจะชวยกันรองมายิ่งขึ้นและยัง
สามารถควบคุมการเปิดเพลงเลือกเพลงไดโดยผูนาทากิจกรรมหนาเสาธงดวยกลองคอนโทรล 

นายดุลเลาะหแ แมนบุญสวาง เครื่องเดิมหมึกไวทแบอรแด อิเล็กทรอนิกสแ ซึ่งในปัจจุบันไวทแบอรแด หรือกระดานขาวนี้ในทุกๆทีมีความจําเป็นในการเรียนรูศึกษา
หรือการสื่อสารในดานการเรียนการสอนและดานอ่ืนๆ แตเมื่อใชไวทแบอรแดตองมีปากกาไวทแ
บอรแดโดยใชปากาสาเหตุที่พบคือ ปากาหมึกหมดหรือหัวปากกาเสีย ถาหัวปากกาเสียเราก็ไม
สามารถใชงานไดแตถาหมดปากาไวทแบอรแดเราก็เติมได แตดวยในการเติมหมึกในแตละครั้ง
ตองใชเวลาคอนขางมากและสวนมากหมึกก็จะเลอะมือ คนสวนมากถึงทิ้งปากกาทําให
สิ้นเปลืองและทําใหเกิดขยะเคมีสารพิษ 

นายวงศกร    พรรณนา 
นายอภิวัฒนแ  หมื่นสา  

 

การพัฒนาอาณัติ       
สัญญาณ (Signal)                  
ของรถไฟฟูา MRT 

อิเล็กทรอนิกสแ จากที่ไดฝึกงานจากบริษัท SIEMENS เป็นเวลา 6 เดือน ทําใหสามารถพบปัญหาที่เกิดขึ้นของ
อุปกรณแนั้นๆขึ้นทําใหมีการคิดที่จะพัฒนาใหอุปกรณแนั้นๆมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก
กวาเดิม ซึ่งสัญญาณไฟ ( Signal ) เป็นสัญญาณไฟฟูาใตดินเป็นเหมือนกับไฟจราจรตัวหนึ่งที่
คอยควบคุมใหรถไฟเคลื่อนที่หรือหยุดวิ่งนั้นเองถาอุปกรณแนี้มีการชํารุดหรือเสียก็จะทําให
รถไฟไมสามารถเดินรถไดเลยอุปกรณแของสัญญาณไฟ ( Signal ) เกิดอาการเสียโดยหลอดไฟ
ขาดบอย และมีแรงดันไฟที่สูงทําใหสิ้นเปลืองพลังงานและคาใชจายของทางบริษัททาง
พนักงาน SIEMENS จึงไดเสนอใหนักศึกษาฝึกงานไดตอยอดทําโปรเจ็คนี้ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาให
มีประสิทธิภาพตอการใชงานมากยิ่งขึ้น 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายโชติตระกานตแ  บริสุทธิ์ 
นายธงชัย  บุตรดี 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อ
ความปลอดภัย 

อิเล็กทรอนิกสแ ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไมไดวามนอาคาร และบานเรือน ไมใชอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแท่ีอยูใน
รูปแบบออโตเมติ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกตอมนุษยแ ดังนั้นการท่ีมนุษยแตองการความ
สะดวกสบายในมุมดานนั้น เป็นเรื่องปกติไปแลวปัจจุบัน เชน การเปิดทีวี พัดลม แอรแบาน ตางก็
ใชระบบรีโมทในการสั่งใหทํางานโดยไมตองใชแรงงานในการสั่งงาน ในทํานองเดียวกันภายใน
อาคารบานเรือนก็มีอุปกรณแท่ียังไมไดทําใหมนุษยแสะดวกสบายนักเชน ไมโครเวฟ หนาตางบาน
เก็ด ราวตากผา หรืออื่นๆ แตประตูแบบพลักก็ยังนิยมใชภายบานครัวเรือนอาคารพาณิชยแ
ปัจจุบันไดมีการนําระบบเปิดประแบบอยางหลายรูปแบบมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เปิดประต ู

ทุกวันนี้การใชงานอุปกรณแภายในมีอายุการใชงานท่ีเร็วเนื่องจากไมมีระบบการจัดระเบียบ
การใชงานเพื่อเขาใชเครื่องสแกนนิ้วเพื่อความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งท่ีสามารถจัดระเบียบการ ใช
งานภายในใหมีระเบียบและยึดอายุอุปกรณแ 

จากปัญหาดงักลาวดังน้ันคณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดท่ีจะแกปัญหาดังกลาวที่พัฒนาระบบการ
ใชหองน้ําใหมีระเบียบมากยิ่งขึ้นในแผนกอิเล็กทรอนิกสแโดยกําหนดสิทธแผูท่ีสามารถเขาไดโดย
เครื่องสแกนลายนิ้วและพัฒนาระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติโดยประตูจะเลื่อนอัตโนมัติหลังจาก
สแกนลายนิ้วมือผาน 

นายพงศแพันธแ  ละอองขวัญ 
นายทศพร  โสวะภาสนแ 

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกสแ ผูจัดทําไดเลือกหัวขอนี้ในการจัดทําโครงการ เนื่องจากหองน้ําบนแผนกอิเล็กทรอนิกสแมีความ
สกปรกมากเนื่องจากการเขาใชท่ีไมถูกคุณลักษณะ โดยการเขาไปมัวสุมสิ่งเสพติดและอุจจาระ
ไมราด ปัสสาวะไมรอด ทําใหสงกลิ่นเหม็นไปท่ัวแผนก จึงทําประตูเลื่อนอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อท่ีจะ
ไดระบุตัวตนผูเขาใช 

นายสุภัทศดิศ     สามัคคี    
นายอานันตแ    สรอยสน 

เครื่องรดน้ําตนไมตามความ
ตองการของดิน 

 

อิเล็กทรอนิกสแ ในปัจจุบันมีการนิยมปลูกตนไมการปลูกหญาสนามกันมากขึ้น การรดน้ําจึงมีความสําคัญ
ตอตนไมและพืชตางๆตองการน้ํา น้ําเป็นปัจจัยท่ีสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช โดยถาพืชนั้น
ไดรับนํ้ามาเกินไปก็จะทําใหพืชนั้นตายได หรือถาหากพืชนั้นไดรับน้ําท่ีนอยเกินไปก็จะทําใหพืช
นั้นไมเจริญเติบโต การรดน้ําตนไมใหถูกวิธี ไมประดับหรือพืชตางๆ จึงจะเจริญเติบโตน้ันก็จะมี 

  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ปัจจัยท่ีสําคัญอยูหลายปัจจัยท่ีจะนํามาใชในการรดน้ําตนไมในท่ีนี่ไดนําเอา ความชื้นในดิน มา

ทําการพิจารณาในการรดน้ําตนไม  ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญอยางมากในการดําเนิน
ชีวิต ในสวนของการอํานวยความสะดวกสบายในการใชงาน ท้ังนี้ผูจัดทําก็ไดเล็งเห็นการ
ประยุกตแใชของเทคโนโลยี   

นายธไนศวรรยแ  เพชรสุก 
นายบุญญฤทธิ์  ภูศรี          

 

เครื่องปูองกันขโมยและเปิด – 
ปิดไฟอัตโนมัติ 

 

อิเล็กทรอนิกสแ ในปัจจุบันนี้โลกของเราไดมีการใชพลังงานกันอยางมากมายและหลากหลาย เชน ไฟฟูา               
ซึ่งท่ีอยูอาศัย ท่ีทํางาน สถานท่ีตางๆในสมัยนี้จําเป็นท่ีจะตองใชไฟฟูาเป็นจํานวนมากทําใหตอง
เสียคาใชจายไปกับคาไฟเป็นจํานวนมาก  จากปัญหาการใชพลังงานท่ีมีมากในปัจจุบันนี้ ทําใหมี
แนวทาง และวิธีการตางๆ ในการลดใชพลังงานใหนอยลง จึงทําใหเกิดแนวคิดในการจัดทํา
โครงการเพื่อตอบสนองความตองการในการลดใชพลังงานในกรณีท่ีผูใชลืมปิดไฟ หรือกรณีท่ี
ตองใชเวลาในการเดินไปยังจุดติดต้ังสวิทชแควบคุม ซึ่งชวงระยะเวลานี้ ทําใหเกิดการสิ้นเปลือง
พลังงานในระยะยาว 

นายนิพนธแ  สงวนพงคแ 
นายวีระศักด์ิ  ราชัย 

เครื่องปอกเปลือกมะพราว อิเล็กทรอนิกสแ ในปัจจุบันประเทศไทยมีมะพราวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ และมีอยูเป็นจํานวนมากโดยลูก
มะพราวสามารถท่ีจะนํามาเขาสูอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อบริโภค เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อ
อุปโภค เชน อุตสาหกรรมกะทิเขมขน อุตสาหกรรมมะพราวขูดแหง อุตสาหกรรมน้ําตาล
มะพราว และนํามาเขาสูอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่ออุปโภค เชน การผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 
อุตสาหกรรมเสนใยมะพราว อุตสาหกรรมแทงเพาะขํา ซึ่งเป็นท่ีตองการของตลาดเป็นจํานวน
มาก แตการแปรรูปมะพราวยังตองอาศัยแรงงานคนท่ีมีความชํานาญ ความสามารถในการปอก
เปลือก อีกท้ังขั้นตอนการผลิตยังเป็นอันตรายตอผูทําการปอกเปลือกอยางมาก สงผลใหการ
แปรรูปมะพราวมีความลาชา ทําใหมะพราวเสียหายหรืองอกเป็นจํานวนมาก จึงทําใหมรการ
ออกแบบสรางเครื่องปอกเปลือกมะพราวเพื่อลดเวลาในการปอกเปลือกมะพราว อีกท้ังจะ
นําไปใชประโยชนแกับชุมชนท่ีมีการทําอุตสาหกรรมมะพราวได 

นายมานพ  การัมยแ 
นายจตุรงคแ  ชื่นใจ 

กลองควบคุมแสงสวาง
ตามปริมาณของแสง 

อิเล็กทรอนิกสแ เนื่องจากหองตางๆ ท่ีเราใชงานตองการแสงสวางเราจึงตองปิดไฟไวอยูตลอดเวลาหรือไมหอง     
ท่ีเราใชงานนั้นขางในหองก็มีคนใชไฟมากหรือนอยหรือบางที่คนท่ีใชงานแลวก็เดินออกจากหอง 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   โดยคิดวาจะตองมีคนมาใชงานตอแลวก็ไมปิดไฟหรือบางโอกาสบางหองที่ใชงานแลวก็ลืมปิด

ไฟภายในหองจึงทําใหเกิดการสิ้นเปลืองพลังงานและคาใชจายโดยที่ไมจําเป็นและคํานึงถึงวา
เรายังมีแสงสวางจากดวงอาทิตยแถาเกิดการประยุกตแใชใหถูกทางก็จะเป็นประโยชนแและจะ
ชวยการประหยัดคาใชจาย 

นายศรีไพร   ทรงศรี 
นางสาวกัญยารัตนแ   ครูเกษตร 
 

คอนโดอบแหง
เอนกประสงคแ 

 

อิเล็กทรอนิกสแ เนื่องจากไดมีโอกาสไปฝึกงานกับทางบริษัท SIEMENS จํากัด เป็นเวลา 6 เดือน ไดเจอ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานซึ่งทางบริษัทก็มีการซอมบํารุงกับงานชิ้นนี้เป็นประจําตอง
เสียคาใชจายกับอุปกรณแมากพอสมควรทําใหเสียงบประมาณโดยใชเหตุ ดังนั้น จึงไดคิดคน
โปรเจคนี้ขึ้นมา คือ การพัฒนาอาณัติสัญญาณไฟ ( Signal ) รถไฟฟูาใตดิน เนื่องจากมี
อาการชํารุดเสียหายบอยจากอาการหลอดไฟขาดบอย มีการใชพลังงานที่สูงพอสมควรและ
สงผลใหการเดินรถไฟฟูาลาชาลง ทําใหผูโดยสารติดคางเป็นจํานวนมากจึงทําใหเกิดการ
คิดคนหาทางแกไขคนหาขอมูลและสํารวจวิธีการพัฒนาจนเป็นโปรเจคนี้ข้ึนมาเพ่ือพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นายนําโชค ศรีคํา  
นายวชิระ เชยคําดี  
 

จักรยานไฟฟูา              
พลังงานกล 

 

อิเล็กทรอนิกสแ ปัจจุบันคนเรามักชอบขับขี่รถยนตแและรถจักรยานยนตแตลอดแมแตในระยะทางใกลๆ
ทําใหสิ้นเปลืองน้ํามันอยางมากจึงไดจัดทําโครงการรถจักรยานไฟฟูาพลังงานกลขึ้นมาเพ่ือใช
ในระยะทางท่ีสั้นเพ่ือเป็นการประหยัดน้ํามันและอนุรักษแสิ่งแวดลอมทั้งยังชวยออกกําลังกาย
ทําใหสุขภาพแข็งแรงไดอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวทิพยแกมล   สุขประเสริฐ 
นางสาวพัชชา      สุนทร 
นางสาวศรัญญา    มะสกุล 
 

การบริการที่เป็นมิตรราน 
7-11 ลําลูกกาคลอง12 

ธุรกิจคาปลีก การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใช
บริการราน 7-11 สาขาลําลูกกาคลอง12เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไขปัญหาในเรื่องของการ
บริการที่ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีการแขงขันเพ่ือตอบสนองความตองการของลกคาไดอยาง
รวดเร็วและตรงกับความตองการของลูกคาใหมากที่สุดนั้นทําใหผูประกอบการทั้งหลายตาง
รีบหาแนวทางหรือกยุทธแตางๆเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและเพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองกับความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและลดการเกิดCRและไดรับคําชมเชย 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาโดยวิธีการในการสํารวจและทําการวิจัย
ผูใชบริการราน7-ELEVENโดยทําเป็นแบบทดสอบถามการนําขอบกพรองทางรานมาใหลูกคาให
คะแนนเกณฑแความพึงพอใจโดยการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง15ชุดและนํา
แบบสอบถามไปทําการแกไขและทําการวิจัยจํานวน50ชุด 

ผลการดําเนินงานพบวาลูกคาสวนใหญไมพึงพอใจในเรื่องของกิริยามารยาทเป็นอันดับ
หนึ่งและไดนําผลการแกไขมาใหผูจัดการรานประชุมและแกไขปัญหาโดยการนําเรื่องกิริยา
ทาทางที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติจากการแกไขขางตนแลวสงผลใหเดือนตุลาคมและ
เดือนพฤศจิกายนไมมCีRแตไดรับคําชมเชย 

นางสาวกาญจนา  งามยิ่ง 
นางสาวภัทรพร   ยุทธแสง 
นางสาวสุวรรณี  จีนหลง 
 

การบริการที่เป็นมิตร ธุรกิจคาปลีก การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ เพ่ือลดปัญหาการถูก  COMPLAN  จากลูกคา
ที่มาใชบริการภายในราน  KFC ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําได  การสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคาที่มาใชบริการภายในราน  KFC  วามีความพึงพอใจในการบริการของพนักงาน  
แคชเชียรแ  LOBBY  ซอฟเซิฟรแ  ภายในราน  KFC  วามีการบริการเป็นอยางไร ทําการศึกษา
เรื่องการบริการลูกคาของพนักงานประจํารานแตละตําแหนงในราน KFC ทั้ง 2 สาขา โดยการ 
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   สํารวจจากผลการตรวจ GAS ของลูกคาที่มาใชบริการกับทางราน KFC ทั้ง 2 สาขา  

ผลการดําเนินงานพบวา    
สามารถลดปัญหาการถูก complainจากลูกคาไดมากขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงการ

บริการใหดียิ่งขึ้นจากผลสํารวจที่ใหลูกคาประเมิน 
นางสาวณัฐวดี     ศรีประจวบ 
นายเอกวัสสแ       สุขศรี   
 

ที่แขวนถุงซิปน้ําแข็งราน
เซเวน อีเลฟเวน สาขา

หมูบานแกวขวัญ 
 

ธุรกิจคาปลีก การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ 1)เพ่ือจัดทําที่แขวนถุงซิปน้ําแข็ง รานเซเวน 
อีเลฟเวน สาขาหมูบานแกวขวัญ 2)เพ่ือนําผลที่ไดไปพัฒนา รานเซเวน อีเลฟเวน สาขา
หมูบานแกวขวัญกลุมตัวอยางเป็นลูกคาในรานเซเวน อีเลฟเวน สาขาหมูบานแกวขวัญ คลอง
7 จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติใน
การหาคารอยละ แจกแจงความถี่  

ผลการดําเนินงานพบวา ขอมูลทั่วไปของลูกคาที่เขามาใชบริการในรานเซเวน อีเลฟ
เวน สาขาหมูแกวขวัญ คลอง7เป็นเพศหญิงเป็นจํานวน 69 คน คิดเป็นรอยละ 69.00 โดย
สถานภาพสมรสเป็นจํานวน 52 คน คิดเป็นรอยละ 52 มีอายุ 31-40 ปี เป็นจํานวน 40 คน 
คิดเป็นรอยละ 40.00 ต่ํากวาปริญญาตรีเป็นจํานวน 63 คน คิดเป็นรอยละ 63.00 สวนใหญ
มีอาชีพ รับจางทั่วไปเป็นจํานวน 46 คน คิดเป็นรอยละ 46.00  

ขอมูลระดับความคิดเห็นของลูกคาที่ เขามาใชบริการในรานเซเวน อีเลฟเวน                   
สาขาหมูบาน แกวขวัญ คลอง7  ประสิทธิภาพของชิ้นงาน ดี จํานวน 78 คน ความสะดวก
ของชิ้นงาน ดี จํานวน 51 คน ทําใหรานเป็นระเบียบมากขึ้น ปานกลาง จํานวน 47 คน 
ประโยชนแใชสอย ปานกลาง จํานวน 41 คน ถาจะนําสิ่งประดิษฐแไปใชกับเซเวนสาขาอ่ืน ปาน
กลาง จํานวน 38 คน 

นางสาวกาญจนา  นนทประสาท 
นางสาวเพชรชนก  โพธิ์ทอง 
นางสาวลัดดา  คําพยา 

บล็อกวางสินคาประเภท
น้ําหอม 

ธุรกิจคาปลีก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ1.เพ่ือจะทําบล็อกวางสินคาประเภทน้ําหอม 2.เพ่ือ
เป็นแนวทางในการแกปัญหา สินคาสูญหาย วางไมเป็นระเบียบ กลุมตัวอยางประชากรที่ใช
วิจัยคือกลุมพนักงาน 7 – Eleven สาขา ม.นริศรา รังสิต คลอง 11 จํานวน 15 คน 
ประกอบดวย  
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   ผูจัดการราน 1 คน ผูชวยผูจัดการราน 2 คน พนักงาน 12 คน เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัย คือ แบบสอบถาม โดยสถิติท่ีใชวิเคราะหแขอมูล คือ คารอยละ 
ผลวิจัยพบวา 
ขอมูลทั่วไปพนักงานรานเซเวนอีเลฟเวน สาขา ม.นริศรา รังสิต คลอง 11เป็นเพศ

หญิง จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 66.67 เพศชาย จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 33.33 
สถานภาพโสด จํานวน 14 คน คิดเป็นรอยละ 93.33 สถานภาพสมรส จํานวน 1 คน คิดเป็น
รอยละ 6.67 จบการศึกษา จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 33.33 กําลังศึกษาอยู คิดป็นรอย
ละ 66.67 ผูจัดการ 1 คน คิดเป็นรอยละ 6.66 เป็นผูชวยผูจัดการ จํานวน 2 คน คิดเป็นรอย
ละ 13.33 เป็นพนักงาน จํานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ 80.00 

นางสาวธิบดี  เจริญสุข 
นางสาวสิวัชญา  อุณาสิงหแ 

กิจกรรม 5 ส ภายในราน
ดังก้ิน โดนัท                   

สาขาฟิวเจอรแพารแค 
หนาบิ๊กซี 

ธุรกิจคาปลีก โครงการเรื่องกิจกรรม 5 ส การสึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1. เพ่ือศึกษากิจกรรม 5 ส 
ภายในรานดังกิ้น โดนัท สาขาฟิวเจอรแพารแค รังสิต หนาบิ๊กซี  2. เพ่ือนําผลรับที่ไดไปพัฒนา
ปรับปรุงรานดังกิ้น โดนัท สาขาฟิวเจอรแพารแค รังสิต หนาบิ๊กซี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
คือพนักงานภายในรานดังกิ้นโดนัท สาขาฟิวเจอรแพารแค รังสิต หนาบิ๊กซี จํานวน 5 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามโดยใชสถิติท่ีใชของขอมูลรอยละ 
ผลการวิจัยพบวา 
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพนักงานเป็นเพศหญิง จํานวน 5 คน คิดรอยละ 50.00 อายุ
ระหวาง 15-20 ปี จํานวน 4 คน คิดรอยละ 80.00 อายุระหวาง 21-25 ปี จํานวน 1คน คิด
เป็นรอยละ 20.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 60.00 พนักงาน
รายชั่วโมง (P/T) จํานวน 4 คน คิดรอยละ 80.00 พนักงานประจํา จํานวน 1 คน คิดรอยละ 
20.00 พนักงานทํางาน 4 เดือน จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 20.00 พนังงานทํางาน
มากกวา 5 เดือน จํานวน 4 คน คิดรอยละ 80.00  
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวกัลยาณี ชูวงศแ สภาพแวดลอมในการ

ทํางานของพนักงาน
ภายในราน KFC สาขา

โลตัสคลอง7 

ธุรกิจคาปลีก การวิจัยเรื่องสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานภายในราน KFC สาขาโลตัส              
คลอง 7 มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานที่สงผล
กระทบถึงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน เพ่ือนําขอมูลไปใชเป็นแนวทางในการสราง
แรงจูงใจ ใหกับพนักงาน กลุมตัวอยางคือ กลุมพนักงานราน KFC สาขาโลตัสคลอง7 จํานวน 
36 คน จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คุณภาพของการทํางานภายในราน
สาขาโลตัสคลอง7 และระดับความพึงพอใจในงาน วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) ในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยแจกและเก็บแบบสอบถาม ดวยตนเองวิเคราะหแขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยนเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง มีจํานวน 20 คน 
คิดเป็น รอยละ 55.56 มีอายุ 20-30 ปี มีจํานวน 17 คน คิดเป็นรอยละ 47.22 ระดับ
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวน 25 คน คิดเป็นรอยละ 69.44 มีอายุการทํางาน
ต่ํากวา 1 ปี มีจํานวน 15 คน คิดเป็นรอยละ 41.67 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 6,000-10,000บาท 
มีจํานวน 29 คน คิดเป็นรอยละ 80.6 และสถานภาพโสด  มีจํานวน 19คน คิดเป็นรอยละ 
52.78  

2. ระดับคุณภาพของการทํางานภายในราน KFC สาขาโลตัสคลอง7 โดยภาพรวม มี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย =3.91) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
คุณภาพของการทํางานภายในราน KFC สาขาโลตัสคลอง 7 ในเรื่องอุปกรณแเครื่องมือมีความ
พรอมกอนใชงาน (คาเฉลี่ย = 4.11) รองลงมาทานมีความรูสึกปลอดภัยในสภาพแวดลอม
การทํางาน (คาเฉลี่ย=3.97) และทานมีความจงรักภักดีตอราน (คาเฉลี่ย=3.97) 

3. ระดับความพึงพอใจในการทํางานภายในราน KFC สาขาโลตัสคลอง7 โดย 
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   ภาพรวม  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.89) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มี

ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานในเรื่องทานรูสึกวาทานมีความสําคัญตอราน 
(คาเฉลี่ย=4.17) รองลงมาคือทานรูสึกมีความสุขในการทํางาน ทานพึงพอใจในการรวม
กิจกรรมภายในราน (คาเฉลี่ย=3.92)  

นางสาวณัฐสินี  เอกพิริยพงศแ กระเปาหรรษา ธุรกิจคาปลีก การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือประดิษฐแกระเปาจากกระสอบแปูงที่ไมใชแลว 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก อุปกรณแที่ใชสําหรับการประดิษฐแกระเปา การเก็บรวบรวม
ขอมูลทําการทดลองและเก็บขอมูลที่ไดจากการทดลองกระเปาจากกระสอบแปูง  

ผลการดําเนินงานพบวา 
1.กระสอบแปูงที่เหลือใชจากการทําแปูงพิซซาสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนแ โดย

การทําเป็นสิ่งประดิษฐแกระเปา  สามารถนําไปใชแทนถุงพลาสติกไดและสามารถจําหนาย
และสรางรายได 

2.คุณภาพกระเปาลดโลกรอน โดยการทดลองใสของจํานวนไมมากที่มีน้ําหนักเบาได
พบวา ในการทดลองนําของใสกระเปาจํานวนไมมากสามารถใสไดที่มีน้ําหนักเบา กระเปา
สามารถใชแทนถึงพลาสติกไดและคงรูปไดเชนเดิมตามคุณสมบัติของกระสอบแปูง  

นางสาวมารีญา ชลเจริญ การศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกคาท่ีมีตอการ
บริการของพนักงาน 
ราน Auntie Anne’s 
สาขาฟิวเจอรแพารแค รังสิต 

 

ธุรกิจคาปลีก การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการ
ใหบริการของพนักงานในรานอานตี้แอนสแ สาขาฟิวเจอรแพารแค รังสิต จุด 1 เพ่ือใหพนักงาน
ตระหนักถึงความสําคัญในการใหบริการและสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ และถูก
คอมเพนนอยลงภายในราน Auntie Anne’s สาขาฟิวเจอรแพารแค รังสิต จุด 1 จํานวน 100 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามโดยสถิติที่ใชของขอมูลรอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลวิจัยพบวา   

ลูกคาภายในราน Auntie Anne’s สาขาฟิวเจอรแพารแค จุด 1เป็นเพศหญิงมากกวา
เพศชาย เป็นเพศหญิงเป็นจํานวน 60 คนเพศชายจํานวน 40 คน ระดับการศึกษาต่ํากวา  
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   ปริญญา เป็นนักเรียนนักศึกษา 59 คน รายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท อายุต่ํากวา 20 มี 

44 พบวาผูตอบแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจสวนใหญมีภาพรวมในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 4.26 และเมื่อพิจารณา เป็นรายขอพบวา ความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการ
ของพนักงาน สาขาฟิวเจอรแพารแค อยูในระดับมากทุกรายการ โดยรายการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ พนักงานแจงจํานวนที่ไดรับ และทอนเงินไดถูกตอง 4.46  รองลงมา คือ.ในกรณีที่รอเกิน 
5 นาที ตองใหบัตรคิวกับลูกคา 4. 38  และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ พนักงานมีความ
กระตือรือรน และเอาใจใส สบตาเต็มใจใหบริการคิดเป็นรอย 4.11  และพนักงานมีการ
สอบถามลูกคาระหวางรอสินคา  4.11 

นางสาวสรชา    เจริญจิตรแ 
นางสาวพลอย   บุญแกน 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกซื้อสินคารานสหการ

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี   

ธุรกิจคาปลีก การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาในรานสหการวิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี กรณีศึกษา ภายในวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีวัตถุประสงคแ เพ่ือศึกษาถึงขอมูลทั่วไป 
และเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคารานสหการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดวยการสุมตัวอยางจากนักเรียนนักศึกษา จํานวน 
100 คน ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแเพ่ือคํานวณหาคาความถี่  
รอยละ  คาเฉลี่ย ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเป็นเพศหญิง โดยสวน
ใหญจะเป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งเหตุที่เลือกเขาใชบริการในสหการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
เพราะเปิดขายตลอดเวลาและมีราคาสมเหตุสมผลและสินคาสวนใหญที่ลูกคาเลือกซื้อสินคา
ในรานสหการจะเป็นพวกอาหารสําเร็จรูป เครื่องดื่มยี่หอตางๆ และขนมขบเคี้ยว ปัจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคาในรานสหการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในระดับมาก คือ ดานการ
มีปูายราคากํากับ การตกแตงภายในรานและในสวนสุดทายที่ลูกคาเสนอความคิดเห็น ใหราน 
คือดานความสะอาดของราน การจัดวางสินคาในรานใหเป็นหมวดหมูและรวมถึงการเพ่ิมโต฿ะ
นั่งในรานใหเพิ่มข้ึนรวมถึงการบริการของเจาของราน 

 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวกมลวรรณ ผลเจริญ 
นางสาววิไลวรรณ นามชารี 
 

การสํารวจความพึงพอใจ
ในการใหบริการของ

พนักงานที่มีตอลูกคาของ 
ราน มิสเตอรแโดนัท สาขา 
ฟิวเจอรแ พารแค รังสิต ชั้น 

BF 

ธุรกิจคาปลีก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ (1) เพ่ือศึกษาการสํารวจความพึงพอใจในการบริการ
ของพนักงานที่มีตอลูกคาของรานมิสเตอรแโดนัท สาขา ฟิวเจอรแ พารแค รังสิต ชั้น BF  (2) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอสํารวจความพึงพอใจในการบริการของพนักงานที่มีตอลูกคาของ
รานมิสเตอรแโดนัท สาขาฟิวเจอรแพารแค รังสิต ชั้น BF  กลุมตัวอยางเป็นลูกคาภายในราน
มิสเตอรแโดนัท สาขา ฟิวเจอรแพารแค รังสิต ชั้น BF จํานวน100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติในการหาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
ลูกคาภายในราน มิสเตอรแโดนัท สาขา ฟิวเจอรแ พารแค รังสิต ชั้นBF สวนใหญเป็นเพศ

หญิง มีอายุระหวาง ต่ํากวา 25 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ
เทียบเทา เป็น อาชีพรับจาง รายไดอยูในระดับ5,000 – 15,000 บาท สถานภาพโสด   

การสํารวจความพึงพอใจในการบริการของพนักงานที่มีตอลูกคาของรานมิสเตอรแ
โดนัท สาขา ฟิวเจอรแ พารแค รังสิต ชั้น BF โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.17 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ พบวา การสํารวจความพึงพอใจในการบริการของพนักงานที่มีตอลูกคา
ของรานมิสเตอรแโดนัท สาขา ฟิวเจอรแ พารแค รังสิต ชั้น BF อยูในระดับมากทุกรายการ โดย
รายการมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ คุณภาพสินคาในรานมิสเตอรแโดนัท ไดมาตรฐาน 4.42 รองลงมา 
คือลูกคาประทับใจในการใหบริการในราน มิสเตอรแโดนัท 4.37  และรายการที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ การใหคําแนะนําเกี่ยวกับโปรโมชั่น ของพนักงาน มิสเตอรแ โดนัท  3.99 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวสุธิดา   มณีวงษแ 
นางสาวสุรียแวรรณ แสงสวาง 

กิจกรรม 5 ส ภายในราน 
Auntie Anne’s สาขาฟิว
เจอรแพารแค รังสิต จุด 2 

ธุรกิจคาปลีก การจั ดทํ า โ คร งการนี้ มี วั ตถุ ป ระส งคแ เ พ่ื อ ( 1)  เ พ่ื อศึ กษากิ จกร รม  5 ส  ภ าย ใน                                
ราน Auntie Anne’s สาขา ฟิวเจอรแพารแค รังสิต จุด2 กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยในครั้งนี้ คือ 
พนักงานรานAuntie Anne’s สาขา ฟิวเจอรแพารแค รังสิต จุด2 จํานวน 8 คน และเก็บ
รวบรวมขอมูลจากพนักงานราน Auntie Anne’s สาขา ฟิวเจอรแพารแค รังสิต จุด2 
 1. ปัจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง มีจํานวน 7 คน คิด
เป็นรอยละ 87.5 มีอายุ 25-30 ปี คิดเป็นรอยละ 62.5 มี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิด
เป็นรอยละ 75.00 มีประสบการณแการทํางานต่ํากวา 5 ปี คิดเป็นรอยละ 50.00  
    2. ระดับความคิดเห็นตอกิจกรรม 5ส ภายในรานของพนักงานราน Auntie Anne’s                  
สาขาฟิวเจอรแพารแค รังสิต จุด2 พบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอกิจกรรม 5ส ในการ
ทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานสะสาง ดานสะดวก ดานสะอาด 
ดานสุขลักษณะ ดานสรางนิสัย 
   2.1 ดานสะสาง พบวาพนักงานราน Auntie Anne’s สาขาฟิวเจอรแพารแค รังสิต จุด2    
ดานสะสางมีความคิดเห็นตอกิจกรรม 5 ส คือ พนักงานสามารถจัดเรียงสินคาใหอยูใน
หมวดหมูตามท่ีรานกําหนดหรือตั้งกฏเกณฑแไว จัดการใชกอน-หลัง และสามารถตรวจสอบได
ทุกที่โดยสวนใหญ 
 2.2 ดานสะดวก พบวาพนักงานราน Auntie Anne’s สาขาฟิวเจอรแพารแค รังสิต จุด2 
ดานสะดวกมีความคิดเห็นตอกิจกรรม 5ส   คือ เมื่อมีการจัดเรียงสิ่งของภายในรานจึงทําใหมี
ความสะดวกมากขึ้นในการหยิบมาใชสอยและสามารถปฏิบัติไดอยางเป็นระบบและลําดับ
ความสําคัญของสิ่งของตางๆได 
 2.3 ดานสะอาด พบวาพนักงานราน Auntie Anne’s สาขาฟิวเจอรแพารแค รังสิต จุด2
ดานสะอาดมีความคิดเห็นตอกิจกรรม 5 ส  คือ เมื่อมีการทําความสะอาดแลวสถานที่การ
ทํางานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะมีการจัดระเบียบและทําความสะอาดเสมอ 
พนักงานภายในรานสามารถทําความสะอาดวัตถุอุปกรณแตางๆภายในราน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   2.4 ดานสุขลักษณะ พบวาพนักงานราน Auntie Anne’s สาขาฟิวเจอรแพารแค รังสิต              

จุด2 ดานสุขลักษณะมีความคิดเห็นตอกิจกรรม 5ส คือภายในรานมีแสงสวางเพียงพอตอการ
ใชงานและเพ่ือนรวมงานทุกคนมีสุขภาพจิตใจและสุขภาพกายท่ีดี 

2.5 ดานสรางนิสัย พบวาพนักงานราน Auntie Anne’s สาขาฟิวเจอรแพารแค รังสิต 
จุด2 ดานสรางนิสัยมีความคิดเห็นตอกิจกรรม 5ส คือพนักงานภายในรานสามารถปฏิบัติ
กิจกรรม 5 ส จนเป็นสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันไดและการดําเนินกิจกรรม 5 ส นั้นสามารถ
ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง เพราะพนักงานทุกคนภายในรานมีความสามัคคีและรวมมือรวมใจ
กันในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส เป็นอยางดีและตอเนื่อง 

นางสาวสุปรีดา    ลายเงิน 
นางสาวอมราพร  เจริญจันทรแ 
 

ศึกษาการใหบริการการสง
เดลิเวอรี่ของพนักงาน 
รานพิซซา สาขารังสิต 

คลอง10 

ธุรกิจคาปลีก การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ1) เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานการใหบริการการสงเด
ลิเวอรี่ของพนักงานรานพิซซา สาขารังสิต คลอง 10  2) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานการใหบริการการสงเดลิเวอรี่ของพนักงานรานพิซซา สาขารังสิต คลอง10 เพ่ือ
พัฒนางานคุณภาพตอไป ซึ่งใชกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน และเก็บรวมรวมขอมูลจากลูกคา
ที่มาใชบริการรานพิซซา สาขารังสิต คลอง10  

ผลการวิจัยพบวา 
ปัจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง มีจํานวน 11 คน คิดเป็น

รอยละ 55 มีอายุต่ํากวา 25 ปี คิดเป็นรอยละ 45 มีอาชีพนักศึกษา คิดเป็นรอยละ 40 และมี
รายได 6,000-10,000 คิดเป็นรอยละ 40  

ระดับความคิดเห็นตอการใหบริการการสงเดลิเวอรี่ของพนักงานรานพิซซา สาขา
รังสิต คลอง10 พบวาลูกคามีความคิดเห็นตอการใหบริการการสงเดลิเวอรี่ของพนักงาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานคุณภาพสินคา ดานการบริการ ดานความถี่ใน
การมาใชบริการ 

1) ดานคุณภาพสินคา พบวาลูกคาที่มาใชบริการรานพิซซา สาขารังสิต คลอง10 ดาน
คุณภาพสินคา มีความคิดเห็นตอการใหบริการการสงเดลิเวอรี่ คือ ลูกคาบอกวารสชาติอรอย  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   แตไมเทากับมาซื้อที่รานไปกินเอง บางครั้งแปูงมันดูแข็งเกินไปทําใหแปูงไมอรอย 

อาหารวางก็ไมคอยรอน แตก็อรอยดี 
2) ดานการบริการ พบวาลูกคาที่มาใชบริการรานพิซซา สาขารังสิต คลอง10 ดานคุณภาพ
สินคา มีความคิดเห็นตอการใหบริการการสงเดลิเวอรี่ คือ ลูกคาบอกวาพนักงานบริการ ดี 
พูดจาไพเราะ สุภาพ ทําตัวเป็นกันเอง แตบางครั้งพนักงานอาจมีการสงลาชาไปหนอยอาจ
เป็นเพราะวาบานลูกคาไกล หายาก หรือเสนทางบนถนนติดขัด พอมาถึงจุดนัดสงลูกคาเลย
ทําใหพนักงานไมคอยยิ้มแยม หนาตาบึ้งตึง พูดจาไมมีหางเสียง ครับ/คะ แตลูกคาก็เขาใจ 
แตอยากใหมาสงใหทันเพราะอาหารที่ลูกคาสั่งไปจะไดรอนเหมือนตอนไปสั่งเองที่ราน 
3 ) ดานความถี่ในการมาใชบริการ พบวาลูกคาท่ีมาใชบริการรานพิซซา สาขารังสิต คลอง10 
ดานคุณภาพสินคา มีความคิดเห็นตอการใหบริการการสงเดลิเวอรี่  คือ จากเฉลี่ยที่ลูกคามา
ใชบริการการสั่งเดลิเวอรี่ ประมาณ 3-4 ครั้งตอเดือน วันอ่ืนๆลูกคาอาจจะมาซื้อเองที่ราน
เพราะไดทันใจ อาหารที่สั่งก็ยังรอน สดใหมเสมอ 

นางสาวสุภัค  ทองจันทรแ 
นางสาวสุมาลี  ชางเพ็ชรผล 

Bracelet save World ธุรกิจคาปลีก การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแการจัดโครงการนี้เพ่ือประดิษฐแกําไลขอมูลจากขวด
น้ําพลาสติกที่ไมไดใชแลว เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก อุปกรณแใชสําหรับการประดิษฐแ
กําไลขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการทดลองเก็บขอมูลที่ไดจากการทดลองทํากําไล
ขอมูลจากขวดน้ําพลาสติก 

ผลการดําเนินงานพบวา 
1. ขวดพลาสติกที่เหลือใชจากครัวเรือนสามารถนํามาใชเกิดประโยชนแโดยการทําเป็น

สิ่งประดิษฐแกําไรขอมูล สามารถนําไปใชเป็นเครื่องประดับและสามารถจําหนายและสราง
รายได 

2. คุณภาพกําไลขอมือลดโลกรอน โดยการทดลองยืดหดตัวกําไลตามขนาดขอมูลของ
คนตามขนาดมาตรฐานไดพบวาในการทดลองยืดหดกําไลขอมืดตามขนาดขอมือ กําไลขอมือ
สามารถคืนรูปไดและคงรูปไดเชนเดิมตามคุณสมบัติของพลาสติก 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวปรานี รุณวงษแ การจัดสินคาของพนักงาน

เฮาแวรแ บริษัท โฮมโปร 
ดักสแ เซ็นเตอรแ จํากัด 

ธุรกิจคาปลีก การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานการจัดเรียงสินคา 
ของพนักงานแผนกเฮาแวรแ บริษัทโฮมโปรดักสแ เซ็นเตอรแ จํากัด  2) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานการจัดเรียงสินคา พัฒนางานคุณภาพตอไป ซึ่งใชกลุมตัวอยางจํานวน ค คน 
และเก็บรวมรวมขอมูลจากพนักงานในแผนกเฮาแวรแ บริษัทโฮมโปรดักสแ เซ็นเตอรแ จํากัด 
จากนั้นไดนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผลจากวิจัยสรุป ดังนี้  

1. ปัจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง มีจํานวน 5คน คิดเป็น
รอยละ 55.56 เพศชาย มีจํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 44.44 มีอายุต่ํากวา 25 ปี คิดเป็น
รอยละ 44.44 มีอายุ 25-30 ปี คิดเป็นรอยละ 55.56  มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิดเป็น
รอยละ 88.89 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 11.11  มีประสบการณแการ
ทํางานต่ํากวา 5 ปี คิดเป็นรอยละ 100 2. ระดับความคิดเห็นตอการจัดเรียงสินคา 
ภายในแผนกเฮาแวรแ บริษัทโฮมโปรดักสแ เซ็นเตอรแ จํากัด พบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็น
ตอการจัดเรียงสินคาในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการ
จัดเก็บสินคา  ดานการลดเวลาการหาสินคา  ดานการปฏิบัติงาน และดานความสะอาด 

2.1) ดานการจัดเก็บสินคา พบวาพนักงานแผนกเฮาแวรแ บริษัทโฮมโปรดักสแ เซ็นเตอรแ 
จํากัด ดานการจัดเก็บมีความคิดเห็นตอการจัดเรียงสินคา  คือ ควรจัดเก็บสินคาใหเป็น
หมวดหมู และควรจัดเก็บสินคาโดยการเขียนชื่อบอกวาอันไหนคืออันไหน จะไดหาสินคา
ใหกับลูกคาไดรวดเร็วและทันใจ  

2.2) ดานการลดเวลาการหาสินคา พบวาพนักงานแผนกเฮาแวรแ บริษัทโฮมโปรดักสแ               
เซ็นเตอรแ จํากัด ดานการลดเวลาการหาสินคามีความคิดเห็นตอการจัดเรียงสินคา คือ 
พนักงานจัดเก็บสินคาเป็นหมวดหมูแลว พอเวลาลูกคามาซื้อสินคา พนักงานก็จะหาสินคา
ใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและทันใจ ทําใหลูกคาไมรอนาน  

2.3) ดานการปฏิบัติงาน พบวาพนักงานแผนกเฮาแวรแ บริษัทโฮมโปรดักสแ เซ็นเตอรแ 
จํากัด ดานการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตอการจัดเรียงสินคา คือ พนักงานควรแบงงานกัน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   และทํางานที่ไดรับมอบหมายใหดีและเรียบรอย 

2.4) ดานความสะอาด พบวาพนักงานแผนกเฮาแวรแ บริษัทโฮมโปรดักสแ เซ็นเตอรแ  
จํากัด ดานความสะอาดมีความคิดเห็นตอการจัดเรียงสินคา คือ พนักงานควรจัดเรียงสินคา
ใหเป็นระเบียบเรียบรอยและควรทําความสะอาดทุกวัน พอวันตอไปพนักงานมาหาสินคา
ใหกับลูกคาจะไดหางายและสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
แผนกวิชายานยนต์ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายธนะพงษแ รอมาลี 
นายปัชชานัน คําอาลี 

 

ชุดสาธิตระบบจุดระเบิด
เครื่องยนตแเล็ก 

 

ยานยนตแ จัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่องยนตแเล็ก  และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนตแเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในดานระบบจุดระเบิดของเครื่องยนตแเล็กวามี
หลักการทํางานอยางไรเพื่อที่จะไดนําเป็นแนวทางในการศึกษาตอไป 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาที่ใชในการรวบรวมขอมูลการทดสอบเป็น
แบบเก็บขอมูลที่คณะผูจัดทําสรางขึ้นเองไดจากการคนควา ทฤษฎี ตํารา เอกสาร และนํา
เครื่องยนตแเล็กไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาตอไป 

คณะผูจัดทําจึงไดคิดจัดทําโครงการชุดสาธิตระบบจุดระเบิดเครื่องยนตแเล็กเพ่ือใหเกิด
ประโยชนแในแผนกชางยนตแ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานเครื่องยนตแเล็ก อยาง
เพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานตนแบบในการพัฒนาชุดสาธิตระบบจุด
ระเบิดเครื่องยนตแเล็ก และเพ่ือเป็นสวนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะใหแกรุนนอง 
และรุนตอไปไดศึกษาเลาเรียนในรายวิชางานเครื่องยนตแเล็ก 

นายณัฐนันทแ        ศรีไทย 
นายนเรศ           ภิรมยแสุข 
นายชัดชล          นอยสนิท 
 

เครื่องเติมน้ํามันเกียรแแบบ
ไฟฟูา 

 

ยานยนตแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ ทําใหมีความงายและคลองตัวในการบริการใน
การเติมน้ํามันเกียรแ มีความลาชาในการซอมดังนั้น เพ่ือความสะดวกสบายและงายตอการใช
งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานใหกาวสูสากลและเป็นชิ้นงานตนแบบในการพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆได
หลากหลายแบบ 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา ในการเปลี่ยนถายน้ํามันเกียรแนั้นมีความ
ลาชาเสียเวลาเป็นอยางมากเพราะในการบริการนั้นตองทําการโยกคันโยกเติมน้ํามันเกียรแไห
ไดปริมาณที่ตองการ ซึงเสียเวลาเป็นอยางมาก คณะผูจัดทําจึงเห็นความสําคัญในสวนนี้ ทํา
อยางไรถึงจะมีความงายและคลองตัวในการบริการเติมน้ํามันเกียรแ ในการบริการก็ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   จะเกิดความยุงยากและลาชาดังนั้นคณะผูจัดทําจึงไดคิดจัดทําโครงการเครื่องเติม

น้ํามันเกียรแแบบไฟฟูา เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการใหบริการ 
โดยคณะผูจัดทําจะผลิตชิ้นงานโดยใชการหมุนของปั๊มน้ํามัน ปั๊มใหน้ํามันไหลเขาชองเติม
เพ่ือความรวดเร็วในการใหบริการ  

ผลการดําเนินงานพบวา  เครื่องเติมน้ํามันเกียรแที่เราไดสรางสรรคแขึ้นนั้นสามารถใช
งานไดจริงตรงตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไวตอบสนองตอการใชงานไดเป็นอยางดี และมีความ
ปลอดภัยในการใชงาน 

นายชัยวัฒนแ      ตันพิชัย 
นายนฤพนธแ      บุษพักตรแ 
นายสุธี            คอมทอง  
 

ชุดสาธิตระบบไฟฉุกเฉิน
รถยนตแ 

 

ยานยนตแ จากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอชุดสาธิตระบบไฟฉุกเฉินรถยนตแ นักศึกษาสวน
ใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา เครื่องมือ ที่ผูจัดทําสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถ
นําไปใชไดตามวัตถุประสงคแ โดยเฉลี่ยแลวนักศึกษาสวนใหญมีความเห็นตอเครื่องมือวามี
ประสิทธิภาพในระดับเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลไดดังนี้ 
 จุดประเมินที่นักศึกษามีความคิดเห็นวาเห็นดวยอยางยิ่ง จุดประเมินที่บอกวานําไปใช
ไดตามวัตถุประสงคแ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนําไปใชงานจากความเห็นตอจุด
ประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาเครื่องมือที่ผูจัดทําสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการ
นําไปใชและตรงตามวัตถุประสงคแของการจัดทําในครั้งนี้ 
 โครงการชุดสาธิตระบบไฟฉุกเฉินรถยนตแประกอบการเรียนการสอน หลังจากติดตั้ง
อุปกรณแเสร็จแลว จึงทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาขอบกพรองของชุด
สาธิตระบบไฟฉุกเฉินรถยนตแ ซึ่งผลที่ไดคือชุดสาธิตระบบไฟฉุกเฉินรถยนตแสามารถใชเป็น
สื่อการเรียนการสอนไดจริง 

นายเจษฎากร    ปิ่นมงคล      
นายภูริวัจนแ       สิโรจนแธนนทแ 
นายวิศรุต         บัวราช  
 

ชุดสาธิตระบบไฟฟูา
รถจักรยานยนตแ HONDA 
WAVE 110 i  

 

ยานยนต์ โครงงานฉบับนี้มี วัตถุประสงคแคือ เ พ่ือจัดทําชุดสาธิต ชุดสาธิตระบบไฟฟูา
รถจักรยานยนตแ HONDA WAVE 110 i คณะผูจัดทําไดรับความรูจากครูผูสอนหนังสือเรียน
หนังสืออานประกอบจากการสืบคนทางอินเตอรแเน็ตทําใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการตอ
ไฟแสงสวางของรถจักรยานยนตแมากยิ่งข้ึน และเกิดความคิดจินตนาการอยากจะประดิษฐแ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ชิ้นงานนี้ 

วิธีการดําเนินการจัดสรางนําชิ้นอุปกรณแระบบไฟฟูาตางๆในรถจักรยานยนตแ Honda 
wave 110 i มาติดขึ้นบนแผงแลวเจาะรูเสียบอุปกรณแเพ่ือเป็นการฝึกการตอสายไฟวงจร
ตางๆ เป็นการเพิ่มพูนความคิดประสบการณแทักษะในการเรียนการรูระบบไฟฟูาและใชเวลา
วางใหเป็นประโยชนแ 

โครงการชุดสาธิตระบบไฟฟูารถจักรยานยนตแ HONDA WAVE 110 i หลังจากติดตั้ง
อุปกรณแเสร็จแลว จึงทําการทดเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาขอบกพรองของชุดสาธิต
ระบบไฟฟูารถจักรยานยนตแ HONDA WAVE 110 i ซึ่งผลที่ไดคือ ชุดสาธิตระบบไฟฟูา
รถจักรยานยนตแ HONDA WAVE 110 i ประกอบการเรียนการสอน ใชงานไดปกติไมพบ
ขอบกพรอง 

นายครรชิต      ใจเด็ด 
นายพลากร      แกวพวง 
นายปัณณวัฒนแ  ดวงตะวัน       

ชุดสาธิตระบบหัวเผา 
 

ยานยนต์ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคแคือ เพ่ือจัดทําชุดสาธิตระบบหัวเผา คณะผูจัดทําไดรับ
ความรูจากครูผูสอนหนังสือเรียนหนังสืออานประกอบจากการสืบคนทางอินเตอรแเน็ตทําให
มีความรูความเขาใจในเรื่องการตอระบบหัวเผามากยิ่งข้ึน และอยากจะประดิษฐแชิ้นงานนี้ 

วิธีการดําเนินการจัดสรางนําชิ้นอุปกรณแระบบหัวเผาตางๆในรถยนตแดีเซล มาติดขึ้น
บนแผงแลวเจาะรูเสียบอุปกรณแเพ่ือเป็นการฝึกการตอสายไฟวงจรตางๆ เป็นการเพ่ิมพูน
ความคิดประสบการณแทักษะในการเรียนการรูระบบไฟฟูาและใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ 

โครงการชุดสาธิตระบบหัวเผาดีเซล หลังจากติดตั้งอุปกรณแเสร็จแลว จึงทําการทดเพ่ือ
ตรวจสอบการทํางานและหาขอบกพรองของชุดสาธิตระบบหัวเผาดีเซล ซึ่งผลที่ไดคือ               
ชุดสาธิตระบบหัวเผาดีเซล ประกอบการเรียนการสอน ใชงานไดปกติไมพบขอบกพรอง 

นายณัฐวุฒิ     คงแขม 
นายณัฐพจนแ   แยมกสิกร 
นายอภิสิทธิ์    บัวสด 
 

อุปกรณแพิเศษหัวตรวจเช็ค
แผงแอรแรถยนตแ 
 

ยานยนต์ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคแคือเพ่ือจัดทําชุดอุปกรณแพิเศษหัวตรวจเช็คแผงแอรแ
รถยนตแ สําหรับชวยอาจารยแผูสอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมาก โดยชุด
อุปกรณแพิเศษหัวตรวจเช็คแผงแอรแรถยนตแใชปั๊มลมเป็นตัวอัดลมซึ่งชุดอุปกรณแพิเศษหัว
ตรวจเช็คแผงแอรแรถยนตแนี้ไดติดตั้งปั๊มลมเขากับโครงสรางชุดอุปกรณแพิเศษหัวตรวจเช็ค 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   แอรแรถยนตแ 

วิธีการดําเนินการจัดสรางชุดอุปกรณแพิเศษหัวตรวจเช็คแผงแอรแรถยนตแ ไดมีการเขียน    
แบบโครงสรางชุดอุปกรณแพิเศษหัวตรวจเช็คแผงแอรแรถยนตแทําการสรางตามแบบเสร็จทํา
การยอขนานชิ้นสวนชุดอุปกรณแพิเศษหัวตรวจเช็คแผงแอรแรถยนตแใหไดตามแบบและ
จัดสรางชิ้นสวนเพ่ือใหเหมาะสมกับชุดอุปกรณแพิเศษหัวตรวจเช็คแผงแอรแรถยนตแ แลวนํา
ชิ้นสวนของระบบแผงแอรแกับอุปกรณแควบคุมมาติดตั้งเขากับโครงสรางชุดอุปกรณแพิเศษหัว
ตรวจเช็คแผงแอรแรถยนตแเพ่ือใหสามารถควบคุมระบบตางๆของชุดอุปกรณแพิเศษหัว
ตรวจเช็คแผงแอรแรถยนตแไดชุดอุปกรณแพิเศษหัวตรวจเช็คแผงแอรแมีชิ้นสวนที่สําคัญ มี
สวนประกอบดังนี้ ปั๊มลม 1 ตัว แผงแอรแ 1 ตัว หัวตรวจเช็ค 12 ตัว และตูใสอุปกรณแ 1 ตู  

โครงการชุดอุปกรณแพิเศษหัวตรวจเช็คแผงแอรแรถยนตแ หลังจากติดตั้งอุปกรณแเสร็จ
แลวจึงทําการทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาขอบกพรองของชุดอุปกรณแตรวจเช็ค
แผงแอรแ ซึ่งผลที่ไดคือชุดอุปกรณแตรวจเช็คแผงแอรแประกอบการเรียนการสอนสามารถใช
งานไดจริงเป็นสื่อการเรียนการสอนไดจริงตามวัตถุประสงคแท่ีตั้งไว 

นายฉันทวัจนแ       จันทรแพิทักษแ 
นายวรานนทแ        แกนเสลา 
นายจิตรกร          กลิ่นทรัพยแ 
 

แทนยกเกียรแรถยนตแ 
 

ยานยนตแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือทําใหมีความงายและคลองตัวในการบริการ
ในการยกเกียรแ มีความอันตรายและเสี่ยงสูงในการซอมดังนั้น เพ่ือความสะดวกสบายและ
งายตอการใชงานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานใหกาวสูสากลและเป็นชิ้นงานตนแบบในการพัฒนาชิ้นงาน
อ่ืนๆไดหลากหลายแบบ 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา ในการยกเกียรแนั้นมีความอันตรายและ
เสี่ยงอันตรายเป็นอยางมากเพราะในการบริการนั้นตองทําการยกรถยนตแขึ้นลิฟทแจึงทําให
เกียรแอยูในตําแหนงที่สูงจึงทําใหเกียรแมีน้ําหนักมาก คณะผูจัดทําจึงเห็นความสําคัญในสวนนี้ 
ทําอยางไรถึงจะมีความงายและคลองตัวในการบริการเกียรแ ในการบริการเกียรแก็จะเกิด
ความยุงยากและอันตรายในการซอมดังนั้นคณะผูจัดทําจึงไดคิดจัดทําโครงการแทนยกเกียรแ
รถยนตแเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการใชงาน และไมตองเสียคาใชจายอีกดวยเพื่อตอบสนอง 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ความสะดวกสบายและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรถยนตแ โดยคณะผูจัดทําจะผลิตชิ้นงานโดย

ใชยกการโยกไฮดรอลิกขึ้นเพ่ือยกตัวรับเกียรแและใชโซคลองเกียรแไวเพ่ือไมใหเกียรแรวงหลน
เวลาเราถอดหรือประกอบ  

ผลการดําเนินงานพบวา  แทนยกเกียรแที่เราไดสรางสรรคแขึ้นนั้นสามารถตอบสนอง
ตอการใชงานไดเป็นอยางดีและมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง 

นายพิพัฒนแ         กุลพานิชยแ 
นายโรจนแ           เกษมศรี 
 

ปูายเตือนพลังงาน
แสงอาทิตยแ 
 

ยานยนตแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานพลังงานแสงอาทิตยแใหมี
ประสิทธิภาพในดานระบบการทํางานของแผงโซลาเซลลแวามีหลักการทํางานอยางไรเพ่ือจะ
ไดนํามาเป็นแนวทางในการศึกษาตอไป 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาที่ใชในการรวบรวมขอมูลการทดสอบเป็น
แบบเก็บขอมูลที่ทําคณะผูจัดทําสรางขึ้นเองไดจากการคนควา ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสาร
ตางๆ และแผงโซลาเซลลแ ไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาตอไป  

ผลการดําเนินงานพบวาปูายเตือนพลังงานแสงอาทิตยแนั้นใชไดจริงโดยรับพลังงาน
จากแสงดวงอาทิตยแตอนกลางวันและไดทําการทดลองปูายเตือนพลังงานแสงอาทิตยแเปิดทิ้ง
ไวตอนกลางคืนเป็นเวลา 2 คืน โดยใชไฟจากแบตเตอรี่ซึ่งสรุปไดวาแผงโซลาเซลลแรับ
พลังงานแสงอาทิตยแไดจริงสามารถเคลื่อนยายไปในพ้ืนที่ไมมีไฟฟูา  

นายณัฐวุฒิ   แปรจาด 
นายพิทักษแธรรม   พิกุลดก 
นายภานุวัฒนแ   สีหาโท 
 

ชุดสาธิตระบบสงกําลังเกียรแ
อัตโนมัติจักรยานยนตแแบบ 
CVT 
 

ยานยนตแ เนื่องจากในปัจจุบันในการเรียนการสอนในรายวิชางานจักรยานยนตแแบบ CVT ได
เนนใหผูเรียนฝึกทักษะวิชาชีพโดยการปฏิบัติจริง ซึ่งในการถอดและประกอบแตละครั้ง
อาจจะพบวัสดุบางชิ้นเกิดการชํารุดเสียหายเนื่องจากผานการเรียนการสอนมานาน ดังนั้น
คณะผูจัดทําโครงการชุดสาธิตระบบสงกําลังเกียรแอัตโนมัติรถจักยานยนตแแบบ CVT 
เนื่องจากชุดฝึกในแผนกมีนอย และมีการชํารุดเสียหายไมเพียงพอตอการเรียนการสอน 

คณะผูจัดทําไดเล็งเห็นความสําคัญในสวนนี้ จึงอยากจะคิดคนหาวิธีใหแผนกยานยนตแ
มีชุดฝึกที่มีประสิทธิภาพไมชํารุดเสียหายและเพียงพอตอการเรียนการสอนในรายวิชางาน
จักรยานยนตแ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ดังนั้นคณะผูจัดทําจึงไดคิดจัดทําโครงการชุดสาธิตระบบสงกําลังเกียรแอัตโนมัติรถจัก

ยานยนตแแบบ CVT เพ่ือใหเกิดประโยชนแในแผนกและเป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชา
งานจักรยานยนตแ จากผลการทดสอบชุดสาธิตระบบสงกําลังเกียรแอัตโนมัติรถจักรยานยนตแ
แบบ CVT สามารถใชเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชางานจักรยานยนตแไดอยางทั่วถึง
และเพียงพอตอการเรียนการสอนตอไป 

นายเทพกร ฉิมเย็น 
นายภาณุเดช อยูคง 
 

ชุดเครื่องเสียงประกอบการ
เรียนการสอน 
 

ยานยนตแ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคแคือ เพ่ือจัดทําชุดเครื่องขยายเสียงประกอบการเรียนการ
สอน สําหรับชวยอาจารยแผูสอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมาก โดยชุดเครื่อง
ขยายเสียงประกอบการเรียนการสอนใชเพาเวอรแเป็นตัวขับเสียงออกลําโพง ซึ่งชุดเครื่อง
ขยายเสียงประกอบการเรียนการสอนนี้ได ติดตั้งเพาเวอรแเขากับโครงสรางชุดเครื่องขยาย
เสียงประกอบการเรียนการสอน 

วิธีการดําเนินการจัดสรางชุดเครื่องขยายเสียงประกอบการเรียนการสอน ไดมีการ
เขียนแบบโครงสรางชุดเครื่องขยายเสียงประกอบการเรียนการสอน ทําการสรางตามแบบ 
เสร็จทําการยอขนาดชิ้นสวนชุดเครื่องเสียงประกอบการเรียนการสอนใหไดตามแบบ และ
จัดสรางชิ้นสวนเพ่ือใหเหมาะสมกับชุดเครื่องขยายเสียง แลวนําชิ้นสวนของระบบเครื่อง
ขยายเสียงกับอุปกรณแควบคุมมาติดตั้งเขากับโครงสรางชุดเครื่องขยายเสียงเพ่ือใหสามารถ
ควบคุมระบบตางๆของชุดเครื่องขยายเสียงไดอุปกรณแชุดเครื่องขยายเสียงที่สําคัญ มี
สวนประกอบดังนี้ เพาเวอรแ 2 ตัว มิกเซอรแ 1 ตัว ชุดไมลแลอย 1 ตัว และตูลําโพงพรอม
ลําโพง 4 ตู  

โครงการชุดเครื่องขยายเสียงประกอบการเรียนการสอน หลังจากติดตั้งอุปกรณแเสร็จ
แลว จึงทําการทดเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาขอบกพรองของชุดเครื่องขยายเสียง              
ซึ่งผลที่ไดคือ ชุดเครื่องขยายเสียงประกอบการเรียนการสอน ใชงานไดปกติไมพบ
ขอบกพรอง 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายกานตแ    ยินดี 
นายชัยชนะ  นิจสาธร 
นายอธิวัฒนแ  เทศกระทึก 
 

ชุดสาธิตระบบไฟเบรก
รถยนตแ 
 

ยานยนตแ โครงการเลมนี้มีวัตถุประสงคแคือ เพ่ือจัดทําชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนตแสําหรับชวย
อาจารยแผูสอน โดยใชชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนตแสอนในรายวิชางานไฟฟูารถยนตแได  

วิธีการดําเนินการจัดสรางชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนตแ ไดมีการรางแบบโครงสราง
ชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนตแ และทําการจัดทําตามแบบโดยการยอขนาดชิ้นสวนชุดสาธิต
ประกอบการเรียนการสอนใหไดตามแบบ และจัดซื้ออุปกรณแเพ่ือใหเหมาะสมกับชุดสาธิตไฟ
เบรกรถยนตแ แลวนําอุปกรณแของชุดไฟเบรกรถยนตแมาติดตั้งเขากับโครงสรางชุดสาธิตระบบ
ไฟเบรกรถยนตแเพื่อใหสามารถควบคุมระบบตางๆของชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนตแได  

โครงการชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนตแ หลังจากติดตั้งอุปกรณแเสร็จแลวจึงทําการ
ทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาขอบกพรองของชุดระบบไฟเบรกรถยนตแ ซึ่งผลที่ได
คือชุดสาธิตระบบไฟเบรกรถยนตแ สามารถใชเป็นสื่อการสอนไดจริง 

นายพงศธร  ศรีมวง 
นายณัฐพล  บัวศรี 
นายอนุทัส   บุญชัยศรี 
 

ชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแ 
 

ยานยนตแ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคแคือ เพ่ือจัดทําชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแสําหรับชวย
อาจารยแผูสอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมาก โดยใชชุดสาธิตระบบไฟหรี่
รถยนตแสอนในรายวิชาไฟฟูารถยนตแได  

วิธีการดําเนินการจัดสรางชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแ ไดมีการเขียนแบบโครงสรางชุด
สาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแ ทําการสรางตามแบบ เสร็จทําการยอขนานชิ้นสวนชุดสาธิตระบบ
ไฟหรี่รถยนตแใหไดตามแบบ และจัดสรางชิ้นสวนชิ้นเพ่ือเพ่ือใหเหมาะสมกับชุดสาธิตระบบ
ไฟหรี่รถยนตแ แลวนําชิ้นสวนของระบบระบบไฟหรี่กับอุปกรณแควบคุมมาติดตั้งเขา            
กับโครงสรางชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแเพ่ือใหสามารถควบคุมระบบตางๆของชุดระบบไฟ            
หรี่ได  

จาการทดสอบชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแ 5 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 พบวา 
หลอดไฟหรี่ไมติดเนื่องจากฟิวสแขาด เพราะใชฟิวสแ 5A แตแบตเตอรี่มีกระแสไฟฟูา 10A จึง
แกไขโดยใชฟิวสแ 15A จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบวา การทํางานของชุดสาธิตระบบไฟ
หรี่รถยนตแปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบวา การทํางานของชุดสาธิตระบบไฟหรี่ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดยอ่ 
   รถยนตแปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 พบวา การทํางานของชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแ

ปกติ และจากผลการทดสอบครั้งที่ 5  พบวา การทํางานของชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแ
ปกติ จะเห็นไดวาในการทดลองหาประสิทธิภาพในชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแ สามารถ
นํามาใชเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชางานไฟฟูารถยนตแ ไมวาจะเป็นดานทฤษฎีและ
ปฏิบัติ พรอมเป็นการจําลองระบบไฟหรี่รถยนตแ เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาระบบไฟหรี่รถยนตแ 
เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาระบบไฟหรี่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

นายณัฐพงศแ  เรืองขํา 
นายวรพล     พุกเวชกิจ 
นายอดิศร     ศรีแกว 
 

ชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอก
รถยนตแ 
 

ยานยนตแ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคแคือ เพ่ือจัดทําชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนตแ
สําหรับชวยอาจารยแผูสอน โดยใชชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนตแสอนในรายวิชางาน
ไฟฟูารถยนตแได  

วิธีการดําเนินการจัดสรางชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนตแ ไดมีการเขียนแบบ
โครงสรางชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนตแ ทําการสรางตามแบบ และจัดหาชิ้นสวนเพ่ือให
เหมาะสมกับชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนตแ แลวนําชิ้นสวนของระบบไฟตัดหมอก
รถยนตแกับอุปกรณแควบคุมมาติดตั้งเขากับโครงสรางชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนตแ 
เพ่ือใหสามารถทําการใชงานชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนตแได อุปกรณแชุดสาธิตระบบไฟ
ตัดหมอกรถยนตแที่สําคัญ มีสวนประกอบดังนี้ สวิตชแกุญแจ แบตเตอรี่ ฟิวสแ สวิตชแไฟตัด
หมอก โคมไฟตัดหมอก หลอดไฟตัดหมอก รีเลยแ   

โครงการชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนตแ หลังจากติดตั้งอุปกรณแเสร็จแลว จึงทํา
การทดลองเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาขอบกพรองของชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอก
รถยนตแ ซึ่งผลที่ไดคือ ชุดสาธิตระบบไฟตัดหมอกรถยนตแ สามารถใชเป็นสื่อการสอนไดจริง 

นายณัฐวัตร   บัวลําพอง 
นายอนุชา แกนจันทรแ 
นายเอกชัย  บุญเผือก บุญเผือก 
 

สื่อการเรียนการสอนระบบ
ไฟสองสวางรถยนตแ 
 

ยานยนตแ เนื่องจากในปัจจุบันในการเรียนการสอนในรายวิชางานไฟฟูารถยนตแ ไดเนนให
ผูเรียนฝึกทักษะวิชาชีพโดยการปฏิบัติจริง ดังนั้นคณะผูจัดทําโครงการสื่อการเรียนการสอน
ระบบไฟสองสวางรถยนตแ เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนมีจํานวนไมเพียงพอตอการเรียน
การสอน และมีการชํารุดเสียหายไมเพียงพอตอการเรียนการสอน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   คณะผูจัดทําไดเห็นความสําคัญในสวนนี้ จึงอยากจะคิดคนหาวิธีใหแผนกยานยนตแมีสื่อการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการเรียนการสอนในรายวิชางานไฟฟูา
รถยนตแ 

ดังนั้นผูจัดทําจึงไดคิดจัดทําโครงการสื่อการเรียนการสอนระบบไฟสองสวางรถยนตแ
เพ่ือใหเกิดประโยชนแแกในแผนก ใหนักเรียนนักศึกษาไดศึกษาหลักการทํางานของระบบไฟ
สองสวางและเป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานไฟฟูารถยนตแไดอยางทั่วถึง 

นายนิคม       ศรีแสงทรัพยแ 
นายนัฐพล     แก฿สสูงเนิน 
นายพงษแศธร  ธงวาส 
 

ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนตแเล็ก 
 

ยานยนตแ การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่องยนตแเล็ก และพัฒนาเกี่ยวกับ
ยานยนตแเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในดานระบบการทํางานของเครื่องยนตแเล็กวามีหลักการ
ทํางานอยางไรเพื่อจะไดนํามาเป็นแนวทางในการศึกษาตอไป 
  ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาที่ใชในการรวบรวมขอมูลการทดสอบเป็น
แบบเก็บขอมูลที่ทางคณะผูจัดทําสรางขึ้นเองดานจากคนควา ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารตางๆและนําเครื่องยนตแเล็กไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาตอไป 
 คณะผูจัดทําจึงไดคิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนตแเล็ก เพ่ือใหเกิด
ประโยชนแในแผนกชางยนตแ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานเครื่องยนตแเล็ก อยาง
เพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานตนแบบในการพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนตแเล็ก และเพ่ือเป็นสวนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะใหรุนนอง และรุน
ตอๆไปไดศึกษาเลาเรียนตอไป  

นายพงศธร  ศรีมวง 
นายณัฐพล  บัวศรี 
นายอนุทัส   บุญชัยศรี 
 

ชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแ 
 

ยานยนตแ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคแคือ เพ่ือจัดทําชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแสําหรับชวย
อาจารยแผูสอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมาก โดยใชชุดสาธิตระบบไฟหรี่
รถยนตแสอนในรายวิชาไฟฟูารถยนตแได  

วิธีการดําเนินการจัดสรางชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแ ไดมีการเขียนแบบโครงสรางชุด
สาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแ ทําการสรางตามแบบ เสร็จทําการยอขนานชิ้นสวนชุดสาธิตระบบ
ไฟหรี่รถยนตแใหไดตามแบบ และจัดสรางชิ้นสวนชิ้นเพื่อเพ่ือใหเหมาะสมกับชุดสาธิตระบบ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ไฟหรี่รถยนตแ แลวนําชิ้นสวนของระบบระบบไฟหรี่กับอุปกรณแควบคุมมาติดตั้งเขากับ

โครงสรางชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแเพ่ือใหสามารถควบคุมระบบตางๆของชุดระบบไฟ               
หรี่ได  

จาการทดสอบชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแ 5 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 พบวา 
หลอดไฟหรี่ไมติดเนื่องจากฟิวสแขาด เพราะใชฟิวสแ 5A แตแบตเตอรี่มีกระแสไฟฟูา 10A จึง
แกไขโดยใชฟิวสแ 15A จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบวา การทํางานของชุดสาธิตระบบไฟ
หรี่รถยนตแปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบวา การทํางานของชุดสาธิตระบบไฟหรี่
รถยนตแปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 พบวา การทํางานของชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแ
ปกติ และจากผลการทดสอบครั้งที่ 5  พบวา การทํางานของชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแ
ปกติ จะเห็นไดวาในการทดลองหาประสิทธิภาพในชุดสาธิตระบบไฟหรี่รถยนตแ สามารถ
นํามาใชเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชางานไฟฟูารถยนตแ ไมวาจะเป็นดานทฤษฎีและ
ปฏิบัติ พรอมเป็นการจําลองระบบไฟหรี่รถยนตแ เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาระบบไฟหรี่รถยนตแ 
เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาระบบไฟหรี่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

นายฐิติพันธุแ  บูรณะ 
นายเนวิน  เปลงปลั่ง 
นายปัทวี  ซันนุ 

ชุดฝึกปฏิบัติเช็ครั่วระบบ
ปรับอากาศรถยนตแ 

ยานยนตแ การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานระบบปรับอากาศรถยนตแ     
และพัฒนาเกี่ยวกับชุดฝึกปฏิบัติเช็ครั่วระบบปรับอากาศรถยนตแ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพเพ่ือ
จะไดนํามาเป็นแนวทางในการศึกษาตอไป 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาที่ใชในการรวบรวมขอมูลการทดสอบเป็น
แบบเก็บขอมูลที่ทางคณะผูจัดทําสรางขึ้นเองดานจากคนควา ทฤษฎี ตํารส บทความ
เอกสารตางๆ และนําชุดฝึกปฏิบัติเช็ครั่วระบบปรับอากาศรถยนตแนํามาทําการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาตอไป 

นายพงศกร  บุญทัน ชุดสาธิตระบบแตร ยานยนตแ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคแคือ เพ่ือจัดชุดสาธิตระบบแตรรถยนตแสําหรับชวย
อาจารยแผูสอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมาก โดยใชชุดสิตระบบแตรรถยนตแ
สอนในรายวิชาไฟฟูารถยนตแได 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   วิธีการดําเนินจัดสรางชุดสาธิตระบบแตรรถยนตแ ไดมีการเขียนแบบโครงสรางชุดสิต

ระบบแตรรถยนตแ ทําการสรางตามแบบ เสร็จทําการยอขนานชิ้นสวนชุดสาธิตระบบแตร
รถยนตแใหไดตามแบบและจัดสรางชิ้นสวนชิ้นเพ่ือใหเหมาะสมกับชุดสิตระบบแตรรถยนตแ 
แลวนําชิ้นสวนของระบบแตรรถยนตแกับอุปกรณแควบคุมมาติดตั้งเขากับโครงสรางชุดสาธิต
ระบบแตรรถยนตแเพ่ือใหสามารถควยคุมระบบตางๆของชุดระบบแตรได 

นายพงศธร  ชื่นแสง 
นายวุฒิพงษแ  วงษแบุตร 
นายสุเมธ  สินทรัพยแ 

ชุดสาธิตระบบจุดระเบิด
วงจรคอยลแคู 

ยานยนตแ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงคแคือ เพ่ือจัดทําชุดสาธิตระบบจุดระเบิดแบบวงจรคอยลแคู
สําหรับชวยอาจารยแผูสอนในการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีความเขาใจและ
เรียนรูไดชุดสาธิตระบบจุดระเบิดแบบวงจรคอยลแคูใชมอเตอรแพัดลมเป็นตัวขับเซนเซอรแตัว
ตรวจจับมุมเพลาขอเหวี่ยงเพ่ือใหสัญญาณในการจุดระเบิดที่หัวเทียน 

วิธีการดําเนินการจัดสรางชุดสาธิตระบบจุดระเบิดแบบวงจรคอยลแคูไดเขียนแบบ
โครงสรางชุดสาธิตระบบจุดระเบิดแบบวงจรคอยลแคู ทําการสรางตามแบบเสร็จทําการยอ
ขนานชิ้นสวนชุดสาธิตระบบจุดระเบิดแบบวงจรคอยลแคูใหไดตามแบบ และจัดสรางชิ้นสวน
เพ่ือใหเหมาะสมกับชุดสาธิต แลวนําชิ้นสวนของระบบชุดสาธิตระบบจุดระเบิดแบบวงจร
คอยลแคูมาติดตั้งเขากับโครงสรางชุดสาธิตเพ่ือใหสามารถควบคุมระบบตางๆของชุดสาธิตได
อุปกรณแชุดสาธิตระบบจุดระเบิดแบบวงจรคอยลแคูท่ีสําคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แผนกวิชายานยนต์ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายณัฐวุฒิ       จารุจิตรจินดา 
นายวาสนพงษแ      พันแสน 
 

เครื่องขัดลูกสูบเบรก 
 

ยานยนตแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือออกแบบและสรางเครื่องขัดลูกสูบเบรก ในระบบ
รถยนตแระบบเบรกนั้นเป็นสิ่งจําเป็นอยางมาก และระบบเบรกรถยนตแจําเป็นตอง
บํารุงรักษาอยูตลอดระยะทาง ดังนั้นเครื่องขัดลูกสูบเบรกจึงจัดทําขึ้นเพ่ือนํามาบํารุงรักษา
ระบบเบรกรถยนตแ  
           ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา   ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดสราง
เครื่องขัดลูกสูกเบรก เพ่ือเป็นอุปกรณแที่ใชกับรถยนตแในการบํารุงรักษาระบบเบรกรถยนตแ 
โดยพิจราณาจากวัตถุประสงคแและการออกแบบใหสามารถใหประหยัดเวลาในการใชงาน 
และประหยัดเวลาในการเคลื่อนยาย 

ผลการดําเนินงานพบวา  เครื่องขัดลูกสูบเบรกสามารถขัดลูกสูบเบรกไดเร็วกวา
การขัดดวยมือเปลาเพียงอยางเดียว คณะผูจัดทําจึงไดจัดสรางเครื่องขัดลูกสูบเบรกขึ้น เพ่ือ
ใชในการบํารุงรักษาเบรกรถยนตแ และเพ่ือนําไปปฏิบัติและตอยอดยิ่งข้ึนไป 

นายสุรศักดิ์ มะเดน 
นายเฉลิมเกียรติ์ นาราพานิช 

เครื่องมือพิเศษตัวยึดจับ
ลอชวยแรง 

ยานยนตแ ในปัจจุบันการด าเนินชีวิตจ าเป็นต้องมีเครื่องอ านวยความสะดวกและช่วยใน
การท างานเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ในการถอดชิ้นส่วนระบบส่งก าลังรถยนต์ ส่วนมากจะใช้การตอกออกจึงท า
ให้ชิ้นงานอาจเกิดการเสียหายได้ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
สิ่งอ านวยความสะดวกและปลอดภัยต่อชิ้นงานที่จะช่วยในการท างานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

คณะผูจัดทําจึงเห็นความสําคัญในสวนนี้ทําอยางไรถึงจะมีความงายและคลองตัว
ในการถอดประกอบหรือซอมบํารุงเพราะถาหากเป็นบุคคลที่ไมมีทักษะในการซอมรถก็จะ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   เกิดความยุงยากในการซอมและการใชเครื่องมือพิเศษตัวยึดจับลอชวยแรง 

 ดังนั้นคณะผูจัดทําจึงไดคิดจัดทําโครงการเครื่องมือพิเศษตัวยึดจับลอชวยแรง             
นี้เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการใชงานไมเสียเวลาในการดําเนินงาน และไมตองเสี่ยกับ
ชิ้นงานที่จะเสียหายอีกดวยเพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
และเพ่ือสรางอุปกรณแใหมๆที่ใชกับระบบสงกําลังรถยนตแ โดยคณะผูจัดทําจะผลิตชิ้นงาน
เป็นเครื่องมือพิเศษตัวยึดจับลอชวยแรง เพ่ือใหเกิดความสะดวกสบายและงายตอการใช
งาน 

นายวาทะศิลป     สงวนพงษแ 
นายณัฐดนัย        จอยศิริ 
 

ชุดสาธิตระบบของ
ซุปเปอรแชารแจเจอรแ 

 

ยานยนตแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ เพ่ือสรางชุดสาธิตการทํางานของระบบ
ซุปเปอรแชารแจเจอรแ เพื่อใหเป็นสื่อการเรียนรู และใหเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของสวนตางๆ
ในระบบซุปเปอรแชารแจเจอรแ 

วิธีการดําเนินการจัดสรางชุดสาธิตระบบของซุปเปอรแชารแจเจอรแ ไดมีการเขียนแบบ
โครงสรางของชุดสาธิต ทําการสรางตามแบบ เสร็จทําการยอขนาดชิ้นสวนของชุดสาธิตใหได
ขนาดตามแบบ และจัดสรางชิ้นสวน เพ่ือใหเหมาะสมกับชุดสาธิตระบบของซุปเปอรแชารแจ
เจอรแ และนําชิ้นสวนตางๆของระบบซุปเปอรแชารแจเจอรแมาติดตั้งเขากับโครงการ เพ่ือให
สามารถทําการอัดอากาศได  อุปกรณแของชุดสาธิตระบบของซุปเปอรแชารแจเจอรแ                            
มีสวนประกอบดังนี้ ซุปเปอรแชารแจเจอรแ มอเตอรแไฟฟูา วัดบูส ทอทางเดินอากาศ และชุด
ติดตั้งอุปกรณแ 1 ชุด 

ผลการดําเนินงานพบวา ชุดสาธิตระบบของซุปเปอรแชารแจเจอรแ สามารถทําการอัด
อากาศไดตามผลที่คาดหวังเอาไว และสามารถใชงานไดจริงไมพบขอบกพรอง 

นายบวร            กอนนวม 
นายพันณรงคแ      เทียนประดิษฐแ 
 

ชุดเครื่องยกลอ 
 

ยานยนตแ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคแคือ เพ่ือจัดทําชุดเครื่องยกลอ สําหรับชวยในงาน
บริการ โดยชุดเครื่องยกลอใชลมเป็นตนกําลัง ซึ่งมีวาลแวลมควบคุมทิศทางการขึ้น ลงของ
เครื่องยกลอเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหบริการในศูนยแบริการ 

วิธีการดําเนินการจัดสรางชุดเครื่องยกลอ ไดมีการเขียนแบบโครงสรางชุดเครื่อง  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ยกลอ ทําการสรางตามแบบ เสร็จทําการยอขนาดชิ้นสวนชุดเครื่องยกลอใหไดตามแบบ 

และจัดสรางชิ้นสวนเพ่ือใหเหมาะสมกับชุดเครื่องยกลอ แลวนําชิ้นสวนตางๆ ของระบบ
เครื่องยกลอกับอุปกรณแควบคุมมาติดตั้งเขากับโครงสรางชุดเครื่องยกลอเพ่ือใหสามารถ
ควบคุมระบบตางๆของชุดเครื่องยกลอไดอุปกรณแชุดเครื่องยกลอ มีสวนประกอบดังนี้ 
กระบอกนิวเเมติกสแ แบบ 2 ทาง วาลแวควบคุมทิศทาง 1 ตัว และชุดติดตั้งอุปกรณแ 1 ชุด  

โครงการชุดเครื่องยกลอ หลังจากติดตั้งอุปกรณแเสร็จแลว จึงทําการทดสอบเพ่ือ
ตรวจสอบการทํางานและหาขอบกพรองของชุดเครื่องยกลอ ซึ่งผลที่ไดคือ ชุดเครื่องยกลอ 
ใชงานไดปกติไมพบขอบกพรอง 

นายกฤตพรต ยึดพวก 
นายรัฐพล เกตุเจริญ 
 

แผงสาธิตระบบไฟฟูา
รถยนตแ 

 

ยานยนตแ โครงการครั้งนี้มีจุดประสงคแเพ่ือสรางและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางาน
ไฟฟูารถยนตแ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑแมาตรฐาน 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางกอนเรียนละหลังเรียนภายหลังจากการใชในเอกสารประกอบการเรียน มาประกอบ
ในการสอนและเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชเอกสารประกอบการ
เรียน วิชางานไฟฟูารถยนตแ  
 โครงการครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใชเอกสารประกอบการเรียนมาใช
ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ระดับชั้น 
ปวส.2 แผนกวิชายานยนตแ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก แผนการจัดการเรียนรู วิชางานระบบไฟฟูารถยนตแ และเครื่องมือที่ใชในการวัดผล
และประเมินมีดังนี้ แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคแ ความพึงพอใจตอการใชเอกสาร
ประกอบการเรียน จํานวน 1 ชุด แลวนําขอมูลไปวิเคราะหแ หาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานและคารอยละของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ (Pre-test) และ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  

สรุปไดวาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานระบบไฟฟูารถยนตแหลักสูตร 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2556 ที่โครงการไดสรางและพัฒนาขึ้นมานั้น

เป็นเอกสารประกอบการเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถ นําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียนใหดีขึ้นไดซึ่งจะสงผลใหนักเรียนมีความรู 

นายวิทวัส    ปูอมอยูโคน 
นายเอกรัตนแ  บุญมาก 
 

ถังดูดถายน้ํามันเครื่อง 
 

ยานยนตแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางถังดูดถายน้ํามันเครื่อง เพ่ือเป็นเครื่อง
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และชวยใหไมสกปรกลงบนพื้นภายในศูนยแบริการ 

ในการดําเนินงานนั้นมีผูจัดทําไดทําการศึกษาถังดูดถายน้ํามันเครื่องระบบอัด
อากาศเขากับตัวถังเพ่ือนํามาคิดคนสรางถังดูดถายน้ํามันเครื่อง เพ่ือนําไปใชในงานบริการ 
สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคแ 

ผลการดําเนินงานพบวาจากการสรางถังดูดถายน้ํามันเครื่องนั้น ถังดูดถาย
น้ํามันเครื่องสามารถใชงานไดจริงและมีความสะดวกสบายในการทํางานมากขึ้น และยังไม
ทําใหพ้ืนที่ในศูนยแบริการเลอะเทอะ ซึ่งคณะผูจัดทําไดแนบรายละเอียดวิธีการทดสอบ
ระบบตางๆของชิ้นงานกอนใชถังดูดถายน้ํามันเครื่อง 

นายประกฤษฎแ   บุญจันทรแ 
นายวรวุฒิ          ชางงาม 
 

เครื่องมือกดลูกสูบแมปั้ม
เบรกดิส 

 

ยานยนตแ การจัดทําสิ่งประดิษฐแเครื่องกดลูกสูบแมปั้มเบรกดิสครั้งนี้ขึ้นเพ่ือ มีวัตถุประสงคแที่
จะพัฒนาเครื่องมือกดลูกสูบแมปั้มเบรกดิสที่มีคุณภาพโดยมีวิธีการดําเนินงานสราง
สิ่งประดิษฐแดังนี้มีการวางแผนการพัฒนาและออกแบบชิ้นงานเตรียมวัสดุอุปกรณแเพ่ือจัดทํา
ชิ้นงานเพื่อเตรียมการสรางชิ้นงาน   

ดําเนินการสรางตามขั้นตอนที่วางแผนไวทดลองใชปรับปรุงแกไขแลวนําให
ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแลวทําการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องมือกดลูกสูบแม
ปั้มเบรกดิสและคุณภาพของสิ่งประดิษฐแปรากฏวาเครื่องมือกดลูกสูบแมปั้มเบรกดิสที่สราง
ขึ้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยูในระดับดี  

เครื่องมือกดลูกสูบแมปั้มเบรกดิสสามารถกดลูกสูบแมปั้มเบรกดิสไดจริงและ
สามารถกดลูกสูบปั้มเบรกแบบดิสไดหลายรุนและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยู
ในเกณฑแ ระดับการใชงานที่ดี 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายศุภวัฒนแ   แปูนงาม 
 

ชุดสื่อการเรียนการสอน
ระบบหัวเผา 

 

ยานยนตแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางชุดสื่อการเรียนการสอนระบบหัวเผาเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของชุดสาธิตเพ่ือใหรูจักชิ้นสวน อุปกรณแและหลักการทํางานของระบบหัวเผา
และไดรูจักการทํางานของระบบหัวเผาเพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน ใหแกนักเรียน
นักศึกษาในรุนตอไป และสื่อการเรียนการสอนนี้จะไดเป็นสื่อที่อยูในแผนกวิชายานยนตแให
คณะอาจารยแไดสอนแกรุนนองอีกตอไป 
 ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา เกี่ยวกับระบบหัวเผาในเครื่องยนตแ
ดีเซลการศึกษาขอมูลจากหนังสือ ในรายวิชางานไฟฟูารถยนตแ งานเครื่องยนตแดีเซล งานสง
กําลังและการจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกสแและแบบหนาทองขาวและการจุดระเบิดของ
เครื่องยนตแดีเซล 

ผลการดําเนินงานพบวา โครงการสื่อการเรียนการสอนชุดนี้ไดผานการทดสอบจาก
หัวหนาชางที่คอยแนะนําชวยทําโครงการ และขอบคุณสําหรับอุปกรณแและการตอวงจรจึง
ทําใหโครงการนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

นายตุลา  นงภา 
นายมนตรี เทศมหา 
 

ชุดฐานปรับตั้งไฟสองสวาง
รถยนตแ 

 

ยานยนตแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางฐานปรับตั้งไฟสองสวางรถยนตแเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการอํานวยความสะดวกในการปฎิบัติงาน 
  ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาระดับไฟเพ่ือนํามาคิดคนชุดฐานปรับตั้ง
ไฟสองสวางรถยนตแเพ่ือนําไปใชในงานบริการปรับตั้งไฟสองสวางรถยนตแและเพ่ือสรางชุด
ฐานปรับตั้งไฟสองสวางรถยนตแที่สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคแ 
  ผลการดําเนินงานพบวาจากการสรางชุดฐานปรับตั้งไฟสองสวางรถยนตแนั้น ชุดฐาน
ปรับตั้งไฟสองสวางรถยนตแการปรับตั้งไฟสองสวางรถยนตแไดโดยอยางรวจเร็วไดมาตรฐาน 
ซึ่งทางคณะผูจัดทําไดแนบรายละเอียดวิธีการ ทดสอบการตั้งไฟหนารถพรอมสามารถใช
งานไดจริงและสะดวกตอการปรับตั้งไฟ ไดรวจเร็ว ซึ่งทางคณะผูจัดทําโครงการไดแนบราย
ระเอียดวิธีการทดสอบการตั้งไฟพรอมกับคูมือการใชงานฐานปรับตั้งไฟสองสวางรถยนตแใว
ในรูปเลมโครงการนี้อีกดวย 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายวิทวัส     สารสิงหแทา 
นายศตวรรษ  วงษแภักดี 
 

เครื่องมือพิเศษตัวขันถาง
เครื่อง หรือ เสื้อเกียรแ 

 

ยานยนตแ ในปัจจุบันการดําเนินชีวิตจําเป็นตองมีเครื่องอํานวยความสะดวกและชวยในการ
ทํางานเพ่ือใหเกิดความสะดวกสบายและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
ในการถอดชิ้นสวนของเครื่องยนตแหรือเสื้อเกียรแสวนมากจะใชการตอกออกจึงทําใหชิ้นงาน
อาจเกิดการเสียหายได เพื่อปูองกันปัญหาดังกลาวจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกและปลอดภัยตอชิ้นงานที่จะชวยในการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

คณะผูจัดทําจึงเห็นความสําคัญในสวนนี้ ทําอยางไรถึงจะมีความงายและคลองตัว
ในการถอดประกอบหรือซอมบํารุงเพราะถาหากเป็นบุคคลที่ไมมีทักษะในการซอมรถ  ก็จะ
เกิดความยุงยากในการซอมและการใชตัวขันถาง 
  ดังนั้นคณะผูจัดทําจึงไดคิดจัดทําโครงการตัวขันถางเครื่อง หรือ เสื้อเกียรแ นี้เพ่ือให
เกิดความรวดเร็วในการใชงาน ไมเสียเวลาในการดําเนินงาน และไมตองเสี่ยกับชิ้นงานที่จะ
เสียหายอีกดวยเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือสราง
อุปกรณแใหมๆที่ใชกับเครื่อง หรือ เสื้อเกียรแ โดยคณะผูจัดทําจะผลิตชิ้นงานเป็นตัวขันถาง
เพ่ือใหเกิดความสะดวกสบายและงายตอการใชงาน และสามารดใชงานไดจริงตรงตาม
วัตถุประสงคแที่ตั้งไวโดยไมกอความเสียหายตอเครื่องยนตแ และเสื้อเกีนรแ 

นายกิตติพงษแ อีหมาน 
นายชนะสรณแ รัศมีจันทรแ 
นายสุรสิทธิ์ ซันนุ 
 

เครื่องดูดและกักเก็บฝุุน
กรองอากาศรถยนตแ 

 

ยานยนตแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางเครื่องดูดและกักเก็บฝุุนกรองอากาศรถยนตแ  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และชวยลดมลพิษทาง
อากาศภายในศูนยแบริการรถยนตแ 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาระบบการดูดอากาศ ระบบการอัดอากาศ
และไสกรองอากาศ เพ่ือนํามาคิดคนสรางเครื่องดูดและกักเก็บฝุุนกรองอากาศรถยนตแ               
เพ่ือนําไปใชในงานบริการไสกรองอากาศและเพ่ือสรางเครื่องดูดฝุุนกรองอากาศรถยนตแที่มี
สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคแ  

ผลการดําเนินงานพบวาจากการสรางเครื่องดูดฝุุนกรองอากาศรถยนตแนั้น เครื่องดูด
ฝุุนกรองอากาศรถยนตแสามารถชวยใหการทําความสะอาดใสกรองอากาศมีความ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทําใหฝุุนที่ออกมาขณะทําการเปุาใสกรองอากาศนั้นไมฟูุง

กระจาย และชวยใหมลพิษทางอากาศในศูนยแบริการลดลง ซึ่งทางคณะผูจัดทําโครงการได
แนบรายละเอียดวิธีการทดสอบระบบตางๆของชิ้นงานกอนใชงานเครื่องดูดฝุุนกรองอากาศ
รถยนตแและคูมือการใชเครื่องดูดและกักเก็บฝุุนกรองอากาศรถยนตแไวในรูปเลมโครงการนี้
อีกดวย 

นายพงศกร     ศรีไผ ศรีไผ 
นายสงกรานตแ   ชื่นชม 
 

ชุดถอดกระบอกสูบ
เครื่องยนตแเล็ก ดีเซล 

 

ยานยนตแ การจัดทําสิ่งประดิษฐแครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางเครื่องมือถอดปลอกสูบและ
เครื่องมือถอดลอชวยแรง และเพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือถอดปลอกสูบเครื่องยนตแเล็ก
ดีเซลที่สรางขึ้นโดยมีวิธีการดําเนินสิ่งประดิษฐแดังนี้คือวางแผนการพัฒนาออกแบบชิ้นงาน
เตรียมวัสดุอุปกรณแ   

ดําเนินการสรางตามขั้นตอนที่วางแผนไว ทดลองใช ปรับปรุงแกไขแลวนําไป  ให
ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแลวนําไปทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดปลอกสูบ
เครื่องยนตแเล็กดีเซลของสิ่งประดิษฐแปรากฏวา เครื่องมือถอดปลอกสูบเครื่องยนตแเล็กดีเซล
ที่สรางขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับ มาก 

ชุดถอดกระบอกสูบเครื่องยนตแเล็ก ดีเซล สามารถถอดกระบอกเครื่องยนตแ คูโบตา  
RT จริงสามารถถอดไดหลายรุน ถอดไดตั่งแต RT 100-RT 160 เป็นตน 

นายเกียรติศักดิ์  เทพนอย 
นายภาคภูมิ      เพ็งมาก     
 

ตูเติมลมหยอดเหรียญ 
 

ยานยนตแ ในปัจจุบันระบบการคมนาคมมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตประจําวัน
ใน การติดตอ สื่อสาร พบปะกันเป็นประจํา ไมวาจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียน หรือเรื่อง
สวนตัวเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นจะตองมีใชยานพาหนะสําหรับใชในการเดินทางก็คิดวาการ
ทําตูเติมลมหยอดเหรียญเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ ใชงานกับผูที่ใชยานพาหนะตางๆ
และเพ่ือชวยใหผูใชรถเกิดความปลอดภัยในการเดินทางไปในที่ตางๆ 

ในการจัดทําโครงการ ตูเติมลมหยอดเหรียญประกอบดวย คอมเพรสเซอรแ ตัวหยอด
เหรียญ เซนเซอรแ และโครงสรางคณะผูจัดทําจึงไดทําการคิดประดิษฐแตูเติมลมหยอดเหรียญ
ขึ้นมา เพ่ือชวยเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลา 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   จากการที่ไดทําการศึกษาและคนควาทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของกับตูเติมลมหยอดเหรียญ 

และไดมาทําการทดลองหาขอบกพรองตางๆตลอดจนหาความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นใน
รูปแบบตางๆเพื่อใหไดคาท่ีถูกตองและมีความแมนยําสูงสุดขณะเติมลม โดยตูเติมลมหยอด
เหรียญที่รวบรวมและแกไขขอบกพรองตางๆ ใหมีประสิทธิภาพที่ตรงตามวัตถุประสงคแที่ตั้ง
ไว สามารถเติมลมดวยแรงดันมากสุดเทากับ 80 (Psi) มีเกจแสดงแรงดันขณะเติมที่
เที่ยงตรงไดมาตรฐานและสามารถใชงานไดจริง 

นายดรัย  เมฆมล ตัวถอด ใสลุกลอยน้ํา
เชื้อเพลิง 

ยานยนตแ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงคแคือ เพ่ือจัดทําชุดถอด-ใสลุกลอยน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตแ
สําหรับชวยอาจารยแผูสอน โดยใชชุดถอด -ใสลุกลอยน้ํามันเชื้อเพลิงสอนในรายวิชา
เครื่องยนตแแก฿สโซลีนได 

วิธีการดําเนินการจัดสรางชุดถอด-ใสลุกลอยน้ํามันเชื้อเพลิง ไดมีการเขียนแบบ
โครงสรางชุดถอด-ใสลุกลอยน้ํามันเชื้อเพลิง ทําการสรางตามแบบ และจัดหาชิ้นสวนเพ่ือให
เหมาะสมกับชุดถอด-ใสลูกลอยน้ํามันเชื้อเพลิง แลวนําเหล็กที่ออกแบบมาเชื่อมติดกัน
น้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใหสามารถทําการใชงานชุดถอด-ใสลุกลอยน้ํามันเชื้อเพลิงได อุปกรณแ
ชุดถอด-ใสลูกลอยน้ํามันเชื้อเพลิงที่สําคัญ มีสวนประกอบดังนี้ ดามขันแข็ง ตัวถอดลูกลอย 

นายภานุรักษแ  สวางชื่น 
นายปรีชา  ขวัญอยู 

ชุดสาธิตระบบเทอรแโบ
ชารแจเจอรแ 

ยานยนตแ ในปัจจุบันนั้นเทอรแโบชารแจเจอรแไดถูกนํามาใชเพ่ิมกําลังเครื่องดีเซลและแก฿สโซลีน ใน
อดีตโดยทดลองปรับปรุงเทอรแโบชารแจเจอรแและติดตั้งกับเครื่องยนตแขนาดใหญขณะเดียวกัน
ก็ไดเริ่มทดลองติดตั้งเทอรแโบชารแจกับเครื่องยนตแของเครื่องบินจนถึงปี  พ.ศ.2479 เทอรแโบ
ชารแจเจอรแก็ไดเป็นสวนหนึ่งของอุปกรณแที่สําคัญและจําเป็นสําหรับเครื่องบินที่ตองการประ
สอทธิภาพสูง แตกอนที่จะถึงชวงปีดังกลาวนั้น ก็สามารถผลิตเทอรแโบชารแจเจอรแที่สมบูรณแ  

ในการศึกษาของเครื่องยนตแดีเซลและเบนซินที่มีเทอรแโบชารแจเจอรแเราจะไมรูวาเทอรแ
โบชารแจเจอรแทํางานยังไง จึงจัดทําชุดสาธิตการทํางานของระบบเทอรแโบชารแจเจอรแ เพ่ือจะ
ใหรูวาเทอรแโบชารแจเจอรแทํางานอยางไร 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายวีรยุทธ  เสือเพชร 
นายศรัณยแ  ศรีพรม 

เครื่องวัดแรงดันหมอน้ํา ยานยนตแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือคนควาวิจัยปัญหาเครื่องยนตแระบายความรอน
ไดไมดีเนื่องจากหมอน้ําหรือเกิดการแตกรั่ว ทําใหระบายความรอนทํางานไดไมสมบูรณแ 
สงผลกระทบทําใหเครื่องยนตแเกิดความรอนสะสมทําใหเครื่องยนตแเกิดความเสียหาย 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาคนควาและเก็บขอมูลเกี่ยวกับเครื่องยนตแ
ร อนว าปัญหาส วน ใหญ เกิ ดจากสา เหตุ ใด  และสา เหตุ ดั งกล า ว เกิ ดจากอะไร                 
ทําไมจึงทําใหเกิดปัญหาดังกลาว 

ผลการดําเนินงานพบวาสาเหตุสวนใหญพบวาเครื่องยนตแที่ระบายความรอนไดไมดี มี
ปัญหามาจากการระบายความรอนของหมอน้ําที่แตกหรือรั่วทําใหเครื่องยนตแรอนจนทําให
เกิดการน็อคของเครื่องยนตแได 

นายสันติชัย  บํารุงบุญ 
นายอัครเดช  ภูแสนสอาด 

ชุดสาธิตการทํางานพัด
ลมไฮดรอลิค 

ยานยนตแ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคแคือ เพ่ือจัดทําชุดสาธิตการทํางานพัดลมไฮดรอริค
ประกอบการเรียนการสอน สําหรับชวยอาจารยแผุสอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียน
จํานวนมาก โดยชุดสาธิตการทํางานพัดลมไฮดรอริคประกอบการเรียนการสอนใชปั้ม            
ไฮดรอริคเป็นตนกําลังใหพัดลมใหหมุนซึ่งชุดสาธิตการทํางานพัดลมไฮดรอริคประกอบการ
เรียนการสอนนี้ได ติดตั้งพัมลมไฮดรอลิคเขากับดครงสรางของโครงการเพ่ือสะดวกแกการ
สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายตตินัย  สุจิรา 
นายสุเมธา บัวนายลอย 
นายณัฐวรรณ คงแขม 

 

เตาแก฿ส2in1(Gas 
stove2in1) 

 

ไฟฟูากําลัง โครงการครั้งนี้มีจุดประสงคแเพ่ือศึกษารูปแบบ และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟูาจาก
พลังงานความรอนศึกษาปริมาณกระแสไฟฟูาจากพลังงานความรอนที่ออกมาจากแผนเทอรแโมอิ
เล็กทริควาปริมาณไฟฟูาจากพลังงานใดสามารถผลิตไดกี่โวลตแที่เขามายังแบตเตอรี่ และศึกษา 
ความคิดเห็นของผูใหญบาน หมู10 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานีมีความคิดเห็นวามี
ประโยชนแในชีวิตประจําวันและสามารถนํามากระแสที่แบตเตอรี่ใชในยามฉุกเฉินได 
 ผลการดําเนินงานพบวาโครงการเตาแก฿สทูอินวัน เป็นการประดิษฐแสรางสรรคแ เตาแก฿ส
ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานความรอนเหลือใชใหกลายเป็นพลังงานไฟฟูาได พลังงานไฟฟูาที่
เกิดขึ้นนั้นมีเพียงพอที่จะใชในหารชารแตพลังงานใหกับโทรศัพทแมือถือ หรือชารแตประจุใหกับ
แบตเตอรแรี่เพื่อเก็บไวใชภายหลัง 
 คณะผูจัดทําจึงมีความคิดที่วาจะนําเครื่องมือที่ใชมาประยุกตแใชใหเกิดประโยชนแสูงสุด 
เพ่ือความสะดวกตอการทําอาหาร โดยสิ่งประดิษฐแนี้ไดทําขึ้นเพ่ือทดแทนพลังงานตางๆ เชน 
พลังงานความรอน พลังงานไฟฟูา พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน เป็นตน 

นายวัชรินทรแ สิงหแทอง  
นายวัฒนพงศแ วงษแเนตร  
นายกนกพล แถวนาม  

จักรยานไฟฟูาลดโลก
รอน (E-Bike Save 

World) 

ไฟฟูากําลัง โลกปัจจุบันนั้นกาวหนาไปไกลมาก มนุษยแไดสรางสรรคแองคแความรูตางๆมากมายซึ่งนา
ไปสูการประดิษฐแสิ่งตางเพ่ือมาอานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจาวัน  จนปัจจุบันเรามี
สิ่งประดิษฐแที่สุดยอดมากมายไมวาจะเป็น เครื่องปรับอากาศ รถยนตแ เครื่องบิน ฯลฯ ซึ่งมันทา
งานไดดีเยี่ยม แตก็มาพรอมกับคาใชจายและการใชพลังงานไฟฟูาที่มหาศาล อีกทั้งเกือบทุก
อยางยังเป็นสาเหตุในการปลอยก฿าซเรือนกระจกซึ่งสรางปัญหาตอโลก เราก็มักจะสรางสิ่งใหมมา
แกไขเฉพาะหนานั้น กลายเป็นการสรางวงจรไมรูจบสิ้นและจะทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ การ
สรางพลังงานไฟฟูาจากพลังงานกลนั้นเป็นเรื่องที่นาสนใจมาก เพราะไฟฟูาเป็น 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   พลังงานที่สะอาดสวนพลังงานกลกอสามารถสรางดวยกาลังของมนุษยแเอง หากผสานสองสิ่งนี้

เขากับการใชชีวิตประจาวันได เราก็จะไดพลังงานไฟฟูามาใชไดโดยไมโดยไมตองมีการใช
เชื้อเพลิงใดๆมาผลิตไฟฟูา ไมสรางมลพิษแกโลก และชวยประหยัดคาใชจาย โดยเล็งเห็นในจุดนี้
ผูศึกษาจึงไดมีแนวคิดท่ีจะใชการปั่นจักยานมาใชในการผลิตกระแสไฟฟูา  

ในการดาเนินงานนั้นผูจัดทาไดทาการศึกษาการพัฒนาระบบของจักรยานไฟฟูาและ
และอุปกรณแผลิตไฟฟูาดวยพลังงานกลทาใหไดผลลัพธแเป็นจักรยานไฟฟูาลดโลกรอนขึ้นมาตัว
สิ่งประดิษฐแนั้นนอกจากจะจะชวยในการผลิตไฟฟูาขณะที่มีการใชงานจักรยานแลว  ยังเป็น
สามารถใชกระไฟฟูาที่เพียงพอตอการชารแตประจุเก็บไวในแบตเตอรแรี่จึงเก็บไวใชงานได
หลากหลายไมสรางมลพิษใดๆพรอมทั้งไดสุขภาพท่ีดีไปในตัวนอกจากนี้ยังมีรูปลักษณแที่สวยงาม 

นาย สุภัทร  คูฮกซิ่ว   
นาย ศุภกฤต  สลีวงคแ  
นาย ธีรภัทร  พิมสิทธแ  
  

 

เครื่องตัดหญาพลังงาน
ลดโลกรอน Mower 

energy 
 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางสรรคแสิ่งประดิษฐแที่สามารถอํานวยความสะดวกใน
การใชเครื่องตัดหญาพลังงานลดโลกรอน เพ่ือลดปัญหาสภาวะโลกรอนที่เป็นอยูในการ
ดําเนินงานนั้นผูจัดทําการศึกษาเครื่องตัดหญาที่ใชในปัจจุบันในการทํางานนั้นโดยเครื่องตัดหญา
ทั่วไปจะใชพลังงานน้ํามันซึ่งเป็นสาเหตุทําใหเกิดสภาวะโลกรอน ซึ่งเห็นถึงความจําเป็นในการนํา
พลังงานไฟฟูามาใชใหไดหลายรูปแบบใช ใหเกิดประโยชนแสูงสุด จึงไดคิดคนสิ่งประดิษฐแ  เครื่อง
ตัดหญาพลังงานไฟฟูาขึ้น เพ่ือประหยัดการใชพลังงานน้ํามันของประเทศ ลดการนําเขาน้ํามัน
จากตางประเทศ และสามารถนําพลังงานจากไฟฟูาที่มีอยูมากมายมาใชใหเกิดประโยชนแสูงสุด
เป็นนวัตกรรมของคนไทย ไมกอใหเกิดมลพิษและชวยรักษาสิ่งแวดลอมชวยลดก฿าซคารแบอนได
ออกไซคแ ตัวเครื่องทําดวยทอเหล็กแปฺบ สวนกานทั้งหมดทําจากทอเหล็กแปฺบ ทนทานและไม
เป็นสนิมซึ่งทางเราไดแบงการทํางานเอาไวสองแบบ 

ผลการดําเนินงานพบวา สามารถตัดหญาไดจริงแลวสามารถประหยัดกวาการใชน้ํามัน
ไดดี ซึ่งดวยความสามารถของเครื่องตัดหญาพลังงานลดโลกรอนนั้นไดแบงเป็นสองประเภทคือ 
ประเภทที่หนึ่งการตัดแบบใชใบมีดสําหรับงานตัดหญาแหง ประเภทที่สองคือการใชเอ็นตัดหญา
สําหรับงานตัดหญาออนแลวมีความปลอดภัยสูง 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายอนุพล ชนะพาหแ 
นายธนพงศแ สระอุบล 
นายธีรศักดิ์ ภูครองหิน 
 

เครื่องสรางพลังงาน
ไฟฟูาแบบหมุนเวียน

ดวยพัดลมแอรแ 
 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ สามารถผลิตไฟฟูาในรูปแบบที่งายและตนทุนต่ํา ซึ่ง
สามารถติดตั้งและบํารุงรักษางายและลดภาระอัตราคาใชจายไฟฟูาในบานเรือนหรือสถานที่ตางๆ 
ในปัจจุบันมีการใชไฟฟูาอยางสิ้นเปลืองในครัวเรือนโดยรูเทาไมถึงการณแ เนื่องจากขาดความรู
และไมทราบถึงวิธีการ ที่จะประหยัดพลังงานหรือหมุนเวียนพลังงานกลับมาใชใหม ทั้งใน
ปัจจุบันจะมีการรณรงคแในเรื่องของการแปรรูปพลังงานมาใชใหมมากข้ึน 

ในการดําเนินงาน คนควาหาแนวคิดที่จะทําโครงการที่นาสนใจและทําการแบงหนาที่
เพ่ือจะทําโครงการแลวจําเป็นศึกษาตองศึกษาขอมูลของการทํางานของมอเตอรแพัดลมแอรแโดย
หมุนเวียน และในปัจจุบันไดมีการใชพลังงานไฟฟูาอยางสิ้นเปลื่อง มีหลักการทํางานเพ่ือลด
คาใชจายไฟฟูาในบานเรือน และรักษาดูแลงาย     
 ผลที่ไดจากการทดลอง สามารถใชงานไดจริงและลดพลังงานไฟฟูาในบานไดแลวอํานวย
ความสะดวกแกผูใชงานที่ตองการตนทุนต่ํา การประหยัดพลังงานโดยใหพัดลมแอรแพลังงาน
หมุนเวียนเป็นเสมือนพลังงานทดแทนโดยลดจํานวนคาใชจายไฟฟูา เป็นการประหยัดพลังงาน
ไฟฟูาไดอีกดวย 

นายปฐมพร     ทองสุข 
นายสราญชัย    กลิ่นสุคนธแ 
นายเอกวิทยแ     นอยสนิท 

 

เครื่องลวกชอนเปลี่ยน
น้ําอัตโนมัติ 

 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางสรรคแสิ่งประดิษฐแที่สามารถอํานวยความสะดวกใน
การทําความสะอาดชอนและสอม เพ่ือลดเชื้อโรคและแบคทีเรียที่มีอยูมากมายรอบตัวเรา 
 ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาการใชชอนและสอมที่ใชในปัจจุบันในการ
ทําความสะอาดเราตองใชอุปกรณแมากมายตองลางหลายรอบเพ่ือใหสะอาด แตเมื่อนําไปใชงาน
อาจจะเปอะเปื้อนฝุุนที่อยูรอบตัว เรานําไปรับประทานอาหารแตเราไมรูเลยวามีเชื้อโรคมาก
นอยแคไหน เชื้อโรคนั้นก็จะสะสมอยูในตัวของเรา อาจจะทําใหเราเกิดอาการทองรวง ทองเสีย 
ฯลฯ  คณะผูจัดทําจึงเห็นปัญหาเหลานี้และไดจัดทําโครงการเครื่องลวกชอนเปลี่ยนน้ําอัตโนมัติ 
มีหลักการทํางานสามารถลดเชื้อโรคและแบคทีเรียที่มากับชอนและสอมไดโดยการจัดทําเครื่อง
ลวกชอนเปลี่ยนน้ําอัตโนมัติขึ้นมา โดยการทํางานคือ การติดตั้งอุปกรณแและวงจรตางๆลงใน
เครื่อง ทําการแบงชองใสน้ําและชอน และแบงถังใสน้ําใชและน้ําทิ้งเพ่ือรักษาความสะอาดที่มา  
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   กับชอนและสอม 

 ผลการดําเนินงานพบวา สามารถลดเชื้อโรคและแบคทีเรียไดดี ทําใหชอนและสอมที่
นํามารับประทานอาหารสะอาด ดวยความสามารถของอุปกรณแเครื่องลวกชอนเปลี่ยนน้ํา
อัตโนมัติทําใหการใชชอนและสอมสะอาดมากข้ึนกวาเดิม 

นายอิทธิพล บุญถนอม 
นายสิริรัญดา วีรศักดิ์ 
นายวีระเชษฐแ ศรีนะรา 
 

เครื่องตัดกิ่งไมที่สูง 
 

ไฟฟูากําลัง ปัจจุบันพบวาปัญหาของการตัดกิ่งไมในท่ีสูงดวยวิธีตางๆ ก็จะพบกับปัญหาของการตัดกิ่งไมดวย
การปีนตนไมเป็นเวลานานไปในที่ตางๆ จึงทําใหเป็นปัญหาอยางมากเวลาออกไปตัดกิ่งไม เพราะ
การก่ิงไมเป็นอยางมาก ทําใหปวดไหลและแขนเพราะการปีนตัดยกไปยกมา ทําใหปวดไหลปวด
ขาเป็นอยางมาก พบวาปัจจุบันไดมีการพัฒนาอยางสะดวกไมตองเดินปีนใหเหนื่อยเหมือน 
เมื่อกอนสามารถซ้ือมาใชไดงายๆ เพราะราคาไมแพงมากจนเกินไปทางดานเศรษฐกิจที่ทําใหเป็น 
ปัญหาสําหรับคนทั้งประเทศคือ คาครองชีพที่สูงขึ้นคาใชจายตางๆ ก็มีมากขึ้นทําใหราคาเครื่อง
ตัดกิ่งไมนี้ถูกและประหยัดคาใชจายในชีวิตประจําวันได 
 คณะผูจัดทําจึงมีความคิดที่วาจะนําเครื่องมือที่ใชมาประยุกตแใชในการอํานวยความ
สะดวกในดานการตัดก่ิงไมในท่ีสูงไดสอดคลองกับการที่เสี่ยงชีวิตจากการตกจากที่สูงจึงไดจัดทํา
เครื่องตัดกิ่งไมในที่สูงแบบนี้ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องทุงแรงแนวทางในการพัฒนาตอยอดใหมีจํานวน
มากขึ้น 

นายนัทวุฒิ    จิตรแรัก 
นายนรายุทธ  เจตบุตร 
นายพันธุแยศ   กรอกงูเหลือม 
 

ปั้มน้ําพลังงานหมุนเวียน 
(Cyclical engine pump) 

 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ การสรางปั้มน้ําพลังงานหมุนเวียนโดยที่ผลิต
ไฟฟูาใชไดในตัวมีความสะดวกตอการนําออกไปใชนอกสถานที่ๆหาไฟฟูาใชไดอยากและ
เนื่องจากขาดความรูและไมทราบถึงวิธีการ ที่จะประหยัดพลังงานหรือหมุนเวียนพลังงานกลับมา
ใชใหม ทั้งในปัจจุบันจะมีการรณรงคแในเรื่องของการแปรรูปพลังงานมาใชใหมมากขึ้น 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําได ศึกษาและวิจัยเกี่ยวทฤษฎีการปั้นไฟ จากนั้นวิเคราะหแ
อุปกรณแแตละตัวหลังจากนั้นก็จัดหาอุปกรณแการทํา เชน ปั้มน้ําAC ไดนาโม อินเวอรแเตอรแ และ
อุปกรณแอ่ืนๆ จากนั้นลงมือประกอบและติดตั้งอุปกรณแ มาประยุกตแใหเหมาะสมกับสภาพการ
นําไปใชงาน 
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   ผลการดําเนินการ จากการทดลองเครื่องปั้มน้ําพลังงานหมุนเวียน จากการใชไดนาโม

จักรยานในการปั่นไฟ ปั่นออกมาได 3v แลวใชตัวสเต็ปอัพเพ่ิมแรงดันขึ้นมาเป็น13vแลวจึงเก็บ
เขาแบตเตอรี่ การประหยัดพลังงานโดยใหปั้มน้ําพลังงานหมุนเวียนเป็นเสมือนพลังงานทดแทน
โดยลดจํานวนคาใชจายไฟฟูา เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟูาไดอีกดวย 

นายปฏิภาณ แจงแสง 
นายศรัณยแ กรีตริภูมิ 
นายชินกฤต สุริยะภาณุกุล 
 

ลูกประคบไฟฟูา 
 

ไฟฟูากําลัง สิ่งประดิษฐแ  เรื่อง ลูกประคบไฟฟูา  เป็นโครงงานที่เนนการศึกษาและประดิษฐแ ลูก
ประคบไฟฟูา  ซึ่งเป็นการออกแบบใหใชทดแทนลูกประคบสมุนไพรไทย ที่แตเดิมนั้นกอนใชงาน
จะตองนําไปนึ่งกอน หรือนําเขาเครื่องไมโครเวฟ เพ่ือใหเกิดความรอน ทําใหไมสะดวกตอการใช
งาน 

ดังนั้นจึงไดออกแบบลูกประคบไฟฟูา  โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้ 
  1. เพ่ือประหยัดเวลาโดยที่ไมตองเสียเวลานึ่งลูกประคบ 
  2. เพ่ือใหความรอนอุณหภูมิคงที่กับตัวลูกประคบไฟฟูา 
  3. เพ่ือใชนวดตามจุดที่ปวดเมื่อยเพ่ือทําใหกลามเนื้อผอนคลาย 
จากการทดลองลูกประคบไฟฟูาอุณหภูมิคงที่ นั้น ตองนําสมุนไพรที่แหงไปแชน้ํา

ประมาณ 5 ถึง 10 นาที กอน จึงจะนําสมุนไพรที่ชื้น มาหอใสใตวัสดุนําความรอนอุณหภูมิ
ระหวาง 45 องศา ถึง 52 องศาจะไดอุณหภูมิประมาณ 47 องศารางกายของมนุษยแเราปกติ
อุณหภูมิอยูที่ 37 องศา ลูกประคบไฟฟูาสมุนไพรอุณหภูมิอยูที่ 47 องศา อุณหภูมิของลูก
ประคบไฟฟูาจึงเหมาะสําหรับการประคบตามรางกาย 

   วิเคราะหแอุปกรณแแตละตัวหลังจากนั้นก็จัดหาอุปกรณแการทํา เชน มอเตอรแปั้มน้ําDC โซลาเซลลแ
แบตเตอรี่ และอุปกรณแอ่ืนๆ จากนั้นลงมือประกอบและติดตั้งอุปกรณแมาประยุกตแใหเหมาะสม
กับสภาพการนําไปใชงาน 

ผลการดําเนินการ จากการทดลองควบคุมการบําบัดน้ําเสีย 2 ระบบ จากการกดสวิตชแ 
เปิด-ปิดแบบควบคุมดวยมอเตอรแ ผลการทํางานของการทํางานของปั้มน้ํามีแรงดูดถึง 4Bar            
จึงทําใหการชวยบําบัดน้ําเสียไดดีข้ึนสลายสิ่งปนเปื้อนในน้ําเสียใหเจือจาง หรือเหลือนอยที่สุดให 
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   ไดมาตรฐานที่กําหนดและไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม น้ําเสียจากแหลงตางกันจะมี

คุณสมบัติไมเหมือนกันดังนั้นกระบวนการบําบัดน้ําจึงตองทําแบบหลายวิธีใหเขากับปริมาณเสีย
ของน้ําเพ่ือใหมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 

นายวัชรินทรแ  สิ่งทอง 
นายวัฒนพงศแ  วงษแเนตร 
นายกนกพล    แถวนาม 

จักรยานไฟฟูาลดโลก
รอน 

ไฟฟูากําลัง โลกปัจจุบันนั้นกาวหนาไปไกลมาก มนุษยแไดสรางสรรคแองคแความรูตางๆ มากมายซึ่ง
นําไปสูการประดิษฐแสิ่งตางๆเพ่ือมาอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวัน จนปัจจุบันเรามี
สิ่งประดิษฐแที่สุดยอดมากมายไมวาเป็นเครื่องปรับอากาศ รถยนตแ เครื่องบิน ฯลฯ ซึ่งมันทํางาน
ไดดเียี่ยม แตก็มาพรอมกับคาใชจายและการใชพลังงานไฟฟูาที่มหาศาล อีกทั้งเกือบทุกอยางยัง
เป็นสาเหตุในการปลอยก฿าซเรือนกระจกซึ่งสรางปัญหาตอโลก เราก็มักจะสรางสิ่งใหมมาแกไข
เฉพาะหนานั้น กลายเป็นการสรางวงจรไมรูจบสิ้นและจะทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ 

การสรางพลังงานไฟฟูาจากพลังงานกลนั้นเป็นเรื่องที่นาสนใจมาก เพราะไฟฟูาเป็น
พลังงานที่สะอาดสวนพลังงานกลกอสามารถสรางดวยกําลังของมนุษยแเอง หากผสานสองสิ่งนี้
เขากับการใชชีวิตประจําวันได เราก็จะไดพลังงานไฟฟูามาใชไดโดยไมโดยไมตองมีการใช
เชื้อเพลิงใดๆ มาผลิตไฟฟูาไมสรางมลพิษแกโลกและชวยประหยัดคาใชจาย โดยเล็งเห็นในจุดนี้
ผูศึกษาจึงไดมีแนวคิดท่ีจะใชการปั่นจักยานมาใชในการผลิตกระแสไฟฟูา 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาการพัฒนาระบบของจักรยานไฟฟูาและ
อุปกรณแผลิตไฟฟูาดวยพลังงานกล ทําใหไดผลลัพธแเป็นจักรยานไฟฟูาลดโดลกรอนขึ้นมา ตัว
สิ่งประดิษฐแนั้นนอกจากจะชวยในการผลิตไฟฟูาขณะที่มีการใชงานจักรยานแลว ยังเป็นสามารถ
ใชกระแสไฟฟูาที่เพียงพอตอการชารแตประจุเก็บไวในแบตเตอรรี่จึงเก็บไวใชงานไดหลากหลาย 

นายวิวัฒนแ     สทธิเลิศ 
นายวุฒิพงษแ   สถิตรัชตสถาพร 
นายสุรศักดิ์    ชูแสง 

แปลงลบกระดาน
อัตโนมัติ 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการเครื่องลบกระดานอัตโนมัติมีวัตถุประสงคแเพ่ือใชเป็นเครื่องอํานวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน และไดเรียนรูเกี่ยววงจรไฟฟูาและการควบคุมมอเตอรแ 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําได ทําการศึกษาหาขอมูลจากอินเทอรแเน็ต เมื่อไดขอมูลมา
ทําการออกแบบและทําความเขาใจกับวิธีการทําและทฤษฎีตางๆ หลังจากนั้นก็จัดหาอุปกรณแ
การทําและลงมือปฏิบัติงาน เมื่อสําเร็จก็ทําการทดลองใชงาน 
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   ผลการดําเนินการ จากการดําเนินการจัดทําโครงการเรื่องนี้ขึ้น โดยการลบกระดานผล

การทํางานของเครื่องลบกระดานไวทแบอรแดสามารถกระดานไดสะอาดประมาณ 98 % ขนาด
กระดานทั้งหมด ในแบบกึ่งอัตโนมัติโดยลบเพียง 3 ครั้ง 

นายพงษแจุฑา  แกวออน 
นายณัฐวุฒิ    วันหมัด 
นายณัฐพงษแ  มลบัวทอง 

เข็มขัดประคบหนาทอง ไฟฟูากําลัง การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงคแการสรางเขมขัดประคบหนาทองมีวัตถุประสงคแเพ่ือ
ชวยในการบรรเทาการปวดทองประจําเดือน สําหรับใชเป็นความอํานวยความสะดวกในการ
บรรเทาและใหมีความพึงพอใจอยู ในเกณฑแดี ในสมัยกอนการบรรเทาของการปวดทอง
ประจําเดือนใชผาในการชุบน้ํารอนมาประคบทองเพ่ือประเทาการปวดทองของผูหญิง 

ผลการดําเนินการ จากการดําเนินการจัดทําโครงการเรื่องนี้ขึ้น โดยการนําเข็มขัด
ประคบหนาทองนํามาชวยในการบรรเทาสําหรับผูปวดทองประจําเดือน พกพาไดสะดวก ไมเกิด
อันตรายตอผูใชงานสามารถปรับอุณหภูมิความรอนตามที่เราตองการได และสามารถที่จะเอา
ความรูตรงนี้ไปสอนไดอีกดวย 

นายธีรภัทร   ศรีสุนทรพินิต 
นายสาริยา     แสงเทียน 
นายกิตติศักดิ์   เครือโชติ 

เครื่องช฿อตลูกน้ําไฟฟูา ไฟฟูากําลัง สิ่งประดิษฐแ เรื่อง เครื่องช฿อตลูกน้ําไฟฟูา เป็นโครงงานที่เนนการศึกษาและประดิษฐแ เครื่องช฿อต
ลูกน้ําไฟฟูา ซึ่งเป็นการออกแบบใหใชเครื่องช฿อตลูกน้ําไฟฟูา โดยทดแทนการใชทรายกําจัดน้ํา
ยุงลาย และลดการเกิดพาหะนําโรค 

ดังนั้นจึงไดออกแบบเครื่องซ็อตลูกน้ําไฟฟูา โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้ 
1. เพ่ือกําจัดลุกน้ํายุงลายไดจริง 
2. เพ่ือลดการเกิดโรคไขเลือดออกเป็นตน 

 
 
 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   3. สะดวกสบายในการใชงานไมอันตรายตอการใชงานเพราะใชฟิวสแติดเพื่อเกิดการลัดวงจร 

4. มีน้ําหนักมากแตไมเป็นอุปสรรคแในการขนยายเพราะมีสายสะพาย 
สามารถเก็บและถอดดามท่ีใชซ็อตลูกน้ําได 

นายอิทธิพล     ขาเทราช 
นายพงศแพสิษฐแ  ทิพยแตําแย 
นายพรเทพ      สิ่งหแงาม 

ชุดสาธิตการตอวงจร
มอเตอรแไฟฟูา

กระแสสลับชนิด 3 
เฟศ 

ไฟฟูากําลัง โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคแคือ เพ่ือจัดทําชุดสาธิตการตอวงจรมอเตอรแไฟฟูา
กระแสสลับชนิด 3 เฟส สําหรับชวยอาจารยแผูสอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวน
มากเนื่องจากสื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน โดยใชชุดสาธิตการตอวงจร
มอเตอรแไฟฟูากระแสสลับชนิด 3 เฟส สอนในรายวิชาการควบคุมมอเตอรแได 

โครงการชุดสาธิตการตอวงจรมอเตอรแไฟฟูากระแสสลับชนิด 3  เฟส หลังจากติดตั้ง
อุปกรณแเสร็จแลว จึงทําใหการทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและขอบกพรองของชุดสาธิต
การตอมอเตอรแไฟฟูากระแสสลับชนิด 3 เฟส ซึ่งผลที่ได คือ ชุดสาธิตการตอมอเตอรแไฟฟูา
กระแสสลับชนิด 3 เฟส สามารถใชเป็นสื่อสารการเรียนการสอน 

นายจักรพรรดิ  แกวออน 
นายอุทิศ  ยุนฉลาด 
นายจักพันธแ  สรีนามบุรี 

เครื่องคัดแยกเหรียญ
และนับอัตโนมัติ 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ สรางเครื่องคัดแยกเหรียญและนับอัตโนมัติมี
วัตถุประสงคแเพ่ือ ใชเป็นเครื่องอํานวยความสะดวกกับพอคา แมคา นอกจากนี้ไดเรียนรูเกี่ยวกับ
การวงจรไฟฟูาและการควบคุมมอเตอรแ 

ในการดําเนินงานนั้นผุจัดทําไดทําการศึกษาหาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และอินเตอรแเน็ต
เมื่อไดขอมูลมาทําการออกแบบและทําความเขาใจกับวิธีการทําและทฤษฎีตางๆ หลังจากนั้นก็
จัดหาอุปกรณแการทําและลงมือปฏิบัติงาน  

นายพิทักษแ  มั่นประเสริฐ 
นายองอาจ  มีอุสาหแ 
นายสุพัฒนแ  ทานประสิทธิ์ 

ชุดผลิตไฟฟูาจากทอ
น้ําประปา 

ไฟฟูากําลัง พลังงานน้ํา คือ พลังหรือกําลังที่เกิดจาการไหลของน้ํา ซึ่งเป็นพลังงานที่มีอนุภาพ หากไม
สามารถควบคุมไดพลังงานน้ํานั้นก็สามารถทําใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยแสินได 

โดยการใชไฟฟูาที่เกิดพลังน้ําโดยใชพลังงานจลนแของน้ําซึ่งเกิดจาการปลอยน้ําจากที่สูง
หรือการไหลของน้ําไปหมุนกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟูาโดยพลังที่ไดจากไฟฟูาหลังน้ํา ดังนั้น 
จึงไดมีความเสนอโครงงานเรื่อง ผลิตไฟฟูาจากทอน้ําประปา เนื่องจากผูเสนอโครงงานนี้มีแนว
คิวที่วาการผลิตไฟฟูาจากทอน้ําประปานี้สามารถที่จะชวยแบงเบาภาระ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายอิทธิพล  อักษรพิมพแ 
นายจตุพล  นามกร 
นายพรชัย  ทองบรรณจบ 

จักรยานไฮเทค ไฟฟูากําลัง การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางสรรคแสิ่งประดิษฐแที่สามารถอํานวยความสะดวก
และสามารถใชงานในค่ําคืนไดหรือจะใชไฟฟูาไดในเวลาจําเป็นแลวยังลดปัญหาสภาวะโลกรอนที่
เป็นอยู 

ผลการดําเนินงานพบวา สามารถผลิตไฟฟูาไดจริงและสามารถออกกําลังกานไปพรอมกับ
การผลิตไฟฟูาไดในเวลาเดียวกันแลวยังนําพลังงานไฟฟูามาใชงานได เชน ชารแตแบต
โทรศัพทแมือถือ เปิดพัดลมเวลาไฟฟูาที่บานดับได 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง   

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายทนงศักดิ์ วงษแสวรรคแ 
นายวุฒิพงษแ   กอนทอง 
 

กังหันน้ าพลังงานโซ
ล่าเซลล์ 

  
 

ไฟฟูากําลัง เนื่องจากทางนักศึกษาไดเล็งเห็นปัญหาของการเลี้ยงปลา ในบอดินที่จังหวัดนครนายกเกิด
ปัญหา ปลอยพันธแปลาลงไปเยอะ แตผลผลิตออกมานอยปลาไมยอมกินอาหารน้ําหนักนอย 
นักศึกษาจึงไดศึกษาหาสาเหตุ โดยสวนใหญปัญหาเกิดจากออกซิเจนในน้ําต่ํา ปลาเกิด
ความเครียดไมยอมกินอาหาร บางก็ตาย 

นักศึกษาจึงไดจัดทําโครงการ“กังหันน้ําพลังงานโซลาเซลลแ Solar Energy Water”ขึ้นมา
ดวยการศึกษาหาขอมูลจาก “กังหันน้ําชัยพัฒนา”ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงใชวิธี
เติมออกซิเจนในผิวน้ํา และดวยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครนายก ที่มีอากาศรอนอยูกลาง
ทุงนักศึกษาจึงเลือกใชพลังงานทางเลือก เป็นพลังงานงานจากแสงอาทิตยแ ที่ไมเป็นพิษตอ
สิ่งแวดลอมไมตองใชไฟฟูาหรือน้ํามัน เครื่อง“กังหันน้ําพลังงานโซลาเซลลแ Solar Energy 
Water” ยังติดตั้งไทมแเมอรแเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ ชวยในการเปิด-ปิด เครื่องโดยไมตองเสียเวลา
เดินมาเปิด-ปิดเครื่อง“กังหันน้ําพลังงานโซลาเซลลแ Solar Energy Water” และที่สําคัญเพ่ือ
ปูองกันการลืม หรืออาจไมอยูที่บอหลายวัน อาจทําใหปลาขาดออกซิเจนได 

“กังหันน้ําพลังงานโซลาเซลลแ Solar Energy Water”สามารถใชประโยชนแ คือสามารถเพ่ิม
ออกซิเจนในบอปลาที่จังหวัดนครนายกได ดวยการทดลองใชเครื่อง“กังหันน้ําพลังงานโซลาเซลลแ 
Solar Energy Water”ในบอปลา แลววัดคาออกซิเจนในน้ําจากบอที่ใชเครื่อง “กังหันน้ํา
พลังงานโซลาเซลลแ Solar Energy Water”กับบอที่ไมไดใชทดสอบเปรียบเทียบกัน จึงไดผลที่นา
พอใจและตรงตามจุดประสงคแ นักศึกษายังหวังเป็นอยางยิ่งวาโครงการ “กังหันน้ําพลังงานโซลา
เซลลแ Solar Energy Water” สามารถเป็นแนวทางในการตอยอดความคิด และเป็นประโยชนแ
ตอผูนําไปใชตอไป 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวสุชาดา   ไฉวกลาง 
นายขุนทอง       พอสาร 
 

ชุดอุปกรณแเติมน้ํากลั่น
แบตเตอรี่อัตโนมัติ DC 
12 โวลตแ 
 

ไฟฟูากําลัง ปัจจุบันนี้ภายในประเทศมีรถยนตแมากมายหลายรุนมีลักษณะโครงสราง และคุณสมบัติแตกตาง
กันไป และขนาดของรถยนตแก็ตางกันบางอยางเราสามารถ ตรวจสอบ สภาพดวยตนเองไดแต
บางอยางก็ตองไปที่ อูซอมรถเพ่ือที่จะยืดเวลาการใชงาน และบํารุงรักษาอุปกรณแ และ
สวนประกอบตางๆ เชน แบตเตอรี่ เป็นสวนสําคัญซึ่งเราสามารถ ตรวจสอบเช็คสภาพไดดวย
ตัวเองโดยการตรวจดูน้ํากลั่นของแบตเตอรี่รถยนตแขนาดเล็ก  โครงสรางการวางของแบตเตอรี่
สะดวกและพ้ืนที่กวางสามารถเปิด-ปิดตรวจเช็คไดงายแตรถยนตแที่มีขนาดใหญ   เชนรถหกลอ
และรถสิบลอ ที่มีพ้ืนที่การวางของแบตเตอรี่พ้ืนที่จํากัดและเราไมสามรถมองเห็นเขาไปถึงจุด
ตรวจเช็คของแบตเตอรี่ได 
   ดวยเหตุนี้ เราจึงคิดสิ่งประดิษฐแ  ชุดเติมน้ํากลั่นแบตเตอรี่อัตโนมัติ ขึ้นมาเพ่ือที่จะไป
ชวยในการตรวจเช็คงายและสะดวกในการใชงาน โดยเครื่องนี้จะมีสายน้ําเติมน้ํากลั่น และ ไฟ
แจงเตือนใหเติมและมีกริ่งดังเมื่อไดระดับของน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ โดยมีแทงเหล็กดัดแปลงเป็น
ตัววัดระดับน้ํากลั่นและเพ่ิม สวิตชแกดติดปลอยดับ เป็นตัวควบคุมระบบและรีเลยแชวยเป็นตัวสง
กระแสไฟฟูาไปสูระบบตางๆที่ใชงานกับอุปกรณแไฟในระบบชวยใหสามารถตรวจเช็คดูแลรักษา
ดวยตนเองไดและระบบนี้สามารถดัดแปลงวงจรเขากับระบบอ่ืนเพ่ิมเตอมไดอีกและสิ่งประดิษฐแ
ประหยัดคาใชในงบประมาณไดดีโดยหาอุปกรณแที่ไมใชแลวตามรานขายอะไหลรถมือสองมา
ดัดแปลงกับของที่มีอยูบางแลว ผูจัดทําโครงการนี้หวังวาสิ่งประดิษฐแชิ้นนี้สามารถนําไปชวยผู
ประสบปัญหาโดยตรงไดจริง 

นายธนาวิทยแ   มูลสาร  
นายสุริยา   นามบุตร 
 

ระบบตรวจจับแก฿ส
อัตโนมัติ 

  
 

ไฟฟูากําลัง โครงการระบบตรวจจับแก฿สรั่วอัตโนมัติAuto Gas Detection System นี้เป็นระบบวงจรไฟฟูา
ควบคุมการ เปิด-ปิดการทํางานของแก฿ส จัดทําขึ้นเพ่ือสรางเป็นระบบแจงเตือนภัย จากการเกิด
แก฿สรั่ว ในสถานประกอบการที่อยูอาศัยและในระบบอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงคแเพ่ือลดความ
เสี่ยงและการสูญเสียอันเป็นทรัพยแสินหรือชีวิตของผูปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดจากความประมาท
ของบุคลากรผูปฏิบัติงานหรือจากอุปกรณแที่ชํารุดเสื่อมสภาพ ซึ่งจะกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือเกิด
เพลิงไหมไดจากปัญหาแก฿สรั่วไหลซึม 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   จากแนวคิดนี้ จึงไดนําหลักการแนวคิดและทฤษฎีหลักการการทํางานของGas Detectorและ

อุปกรณแตางๆ ที่ใชในการประดิษฐแมาประกอบและออกแบบวงจรไฟฟูาใหเป็นระบบแจงเตือนภัย
รวมทั้งสามารถเปิด-ปิดวาลแวแก฿สไดโดยอัตโนมัติ เมื่อมีสัญญาณเตือนดัง 
ผลการดําเนินโครงการระบบตรวจจับแก฿สอัตโนมัติมีประสิทธิผลดังนี้ คือสามารถตรวจจับแก฿สและสง
เสียงเตือนพรอมทั้งสามารถและปิดวาลแวที่ เมนแก฿สไดโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถทํางานไดตาม
วัตถุประสงคแที่กําหนดไว อีกทั้งยังสามารถติดตั้งใชงานไดตามที่พักอาศัยและสถานประกอบการเชน
รานคา รานอาหาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมตางๆได ตลอดจนผูจัดทําสามารถบูรณาการความรู ทักษะ
ในรายวิชาตางๆ ที่ไดศึกษาในสาขาวิชาไฟฟูากําลัง เพื่อนํามาสรางสรรคแและพัฒนาใหเกิดทักษะ 
เสริมสรางประสบการณแตามวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงคแตามความตองการของ
สถานประกอบการและนโยบายของสถานศึกษามาใชในการดําเนินชีวิตผลการดําเนินงานพบแก฿ส
ตรวจจับอัตโนมัตินี้ชวยใหมีความปลอดภัยตอบุคคลและทรัพยแสินสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิ์
ภาพการทํางานไดอีกมากมาย ตามเจตนาของการนํามาใชงานเพื่อประโยชนแอื่นๆได 

นายกิตติศักดิ ์ ซําศิริ 
นายวชัรนนทแ สุดชานัง 
 

ระบบรับสงสัญญาณของ
กลองวงจรปิด 
 

ไฟฟูากําลัง ในปัจจุบันเกิดเรื่องเกี่ยวกับทรัพยแสินสูญหายบอยครั้ง เลยทําใหจับผูกระทําผิดไมได              
จึงไดทําการติดตั้งกลองวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของทรัพยแสิน และตัวบุคคลทําใหเกิดความ
ปลอดภัยเพิ่มข้ัน 

การทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปิดดังที่กลาว
ขางตน ผูจัดทําจึงมีแนวคิดที่จะทําการติดตั้งระบบกลองวงจรปิดบริเวณแผนกไฟฟูากําลัง ณ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เพื่อความปลอดภัย เพื่อปูองกันการโจรกรรม การยองเบา การทําลายทรัพยแสิน
และเหตุรายอื่นๆ และเพื่อการศึกษาการติดตั้งระบบกลองวงจรปิดอีกดวย 
 ในการจัดทําโครงการนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาการใชสายสัญญาณแบบ สาย RG6 ชีล 168 
เสน ซึ่งทําใหการสงสัญญาณภาพจากกลองวงจรปิดมายังตัวรับสัญญาณดีขึ้นคุณภาพของการ
บันทึกภาพนั้นดีขึ้นดวย 
 ผลจากการดําเนินการทดลองเปรียบเทียบ พบวา 1) สาย RG11 นําสัญญาณไดดีแตมี 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ขนาดใหญไมสะดวกตอการติดตั้ง 2) สาย RG59 มีการลดทอนของสัญญาณมากที่สุด แตมีขนาด

เล็กและติดตั้งงาย และ 3) สาย RG6 เหมาะสมกับระยะทางและลักษณะการติดตั้ง ซึ่งสงผลให
สัญญาณภาพที่ไดรับจากกลองวงจรปิดนั้นมีความคมชัดมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะสงผลตอความ
ปลอดภัยของบริเวณท่ีติดตองมากยิ่งขึ้น 

นายกฤตภาส สมภาค 
นางสาวอารียา นาคะราช 
 

ไมถูพ้ืน 2 in 1 
 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางสรรคแสิ่งประดิษฐแที่สามารถอํานวยความ
สะดวกในการทําความสะอาดบนพ้ืนในสถานที่ตางๆ เพ่ือประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทํา
ความสะอาดพ้ืนในแตละครั้งไดและเพ่ือสรางสิ่งประดิษฐแที่สามารถดูดฝุุนและถูพ้ืนได 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาการใชไมถูพ้ืนที่เราใชกันในปัจจุบันในการ
ทําความสะอาดเราจะตองใชอุปกรณแมากมายตองนําไปซับน้ําหลายรอบเพ่ือความสะอาดของ
สถานที่นั้นๆเมื่อใชงานไปนานๆอุปกรณแเกิดความเสียหายไดงายและกอนที่จะถูพ้ืนก็ตองกวาด
เศษขยะกอน จึงจะสามารถถูพ้ืนได ฉะนั้นการทําความสะอาดในแตละครั้งจะตองใชเวลา
คอนขางมากและอุปกรณแอีกหลายอยาง คณะผูจัดทําจึงเห็นปัญหาเหลานี้และไดจัดทําโครงการ
ไมถูพ้ืน 2 in 1 มีหลักการทํางานสามารถดูดฝุุน ถูพ้ืน ไดโดยที่มีน้ํายาถูพ้ืนในตัวโดยใชเครื่องดูด
ฝุุนในรถยนตแและใชปั๊มน้ําฉีดกระจกรถยนตแเป็นการสงใหน้ําสามารถไหลออกไดโดยใชสวิตซแกด
ติดปลอยดับเป็นการควบคุม อุปกรณแทั้งหมดจะรับไฟมาจากแบตเตอรี่มีสายแจ็คใหตอใชงาน
และชารแตแบตไดจากเครื่องชารแตแบตเตอรี่ ทําใหพื้นมีความสะอาดและประหยัดเวลาตอผูใชงาน  

ผลการดําเนินงานพบวา  สามารถสรางประโยชนแตอแมบานหรือบุคคลทุกเพศทุกวัยที่
ตองการทําความสะอาดพ้ืนสถานที่ตางๆ ดวยความสามารถของอุปกรณแที่ทําการดูดฝุุนไดและถู
พ้ืนได ทําใหการทําความสะอาดไมตองยุงยากประหยัดเวลาในแตละครั้ง  

นายจักรพันธแ นิลวรรณ 
นายกิจนนทแ  เชื้อเต็ง 
 

พลังงานไฟฟูาจากลม
คอยลแรอน

เครื่องปรับอากาศ 
 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือใชพลังงานลมที่ไดจากคอยลแรอนเครื่องปรับอากาศมา
ผลิตกระแสไฟฟูาเพ่ือเป็นการลดคาใชจายดานไฟฟูาไดเป็นบางสวน ซึ่งพลังงานจากลมคอยลแ
เครื่องปรับอากาศสามารถใชงานไดจริง 
  ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาผลการทําโครงการปรากฏวา คุณภาพของ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   พลังงานไฟฟูาจากลมคอยลแรอนเครื่องปรับอากาศ พบวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแ

พลังงานไฟฟูาจากลมคอยลแรอนเครื่องปรับอากาศมีความเหมาะสมกับการใชงานในดานแสง
สวาง 
  ผลการดําเนินพบวา ไดนาโมใชงานไดเหล็กที่ติดตั้งกับคอยลแรอนเครื่องปรับอากาศไม
เสียหาย ทําใหลมระบายความรอนของคอยลแรอนเครื่องปรับอากาศโหลดไดตามปกติ การผลิต
แรงดันไฟฟูากระแสตรงของไดนาโมได 53 โวลตแ สามารถใชงานได 

นายณรงคแพล ทองพันชั่ง 
นายสิทธิพล แยมวารี 

ชุดอุปกรณแรดน้ําตนไม
อัตโนมัติควบคุมดวย

บอรแด Arduino 
 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางชุดอุปกรณแรดน้ําตนไมอัตโนมัติควบคุม
ดวยบอรแด Arduino โดยใชหลักการของไมโครคอลโทรลเลอรแมาควบคุมการทํางานเพ่ือ
ประมวลผลจากเซนตแเซอรแวัดความชื้นในดินในการควบคุมการทํางานของโซลินอยดแวาลแว 

ในการดําเนินงานครั้งนี้นั้นผูจัดทําไดมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางานของบอรแดวงจร 
Arduino Uno R3,โซลินอยดแวาลแว,วงจรรีเรยแ,เซนเซอรแตแวัดความชื้นในดิน เพ่ือนํามาใชในการ
จัดทํางานโครงงาน 

ผลการดําเนินงานพบวาชุดอุปกรณแรดน้ําตนไมอัตโนมัติควบคุมดวยบอรแด  Arduino 
สามารถชวยอํานวยความสะดวกและยังสามารถรักษาใหตนไมไมใหลมตายโดยการใหน้ําอยาง
เหมาะสมเพียงพอตอความตองการในการสังเคราะหแแสง 

นายเจษฏา แพหิรัญ 
นายธนพล ปึกขาว 
 

ระบบบันทึกภาพ 
 

ไฟฟูากําลัง ในปัจจุบันเกิดเรื่องเก่ียวกับทรัพยแสินสูญหายบอยครั้ง เลยทําใหจับผูกระทําผิดไมได จึง
ไดทําการติดตั้งกลองวงจรปิดเพ่ือความปลอดภัยของทรัพยแสิน และตัวบุคคลทําใหเกิดความ
ปลอดภัยเพิ่มขั้น 

จากประโยชนแของระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปิดดังที่กลาวขางตน 
ผูจัดทําจึงมีแนวคิดที่จะทําการติดตั้ งระบบกลองวงจรปิดบริ เวณแผนกไฟฟูากําลัง ณ 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เพ่ือความปลอดภัย เพ่ือปูองกันการโจรกรรม การยองเบา การทําลาย
ทรัพยแสินและเหตุรายอื่นๆ และเพ่ือการศึกษาการติดตั้งระบบกลองวงจรปิดอีกดวย 
 โครงการนี้ไดทําการติดตั้งกลองวงจรปิด ยี่หอ SCSSM รุน SP_K1170 จํานวน 4 ตัว  



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   กลองรับสัญญาณ ยี่หอ SCSSM รุน SP-7204E เราเตอรแ ยี่หอ TP-LINK รุน TL-SF1005D ได

ทําการติดตั้งบริเวณ ทางเดิน หองเรียน และหองพักอาจารยแ ซึ่งใชสายสัญญาณแบบ สาย RG6 
ชีน 168 เสน 
 ผลการทดสอบพบวากลองวงจรปิดที่ติดตั้งข้ึนสามารถบันทึกภาพเหตุการณแไดคมชัด มี
ประสิทธิภาพสูงซึ่งจะสงผลตอความปลอดภัยของบริเวณท่ีติดตองมากยิ่งขึ้น 

นายศุภโชค ทองคํา  
นายเอกชัย ภูมลี 

ชุดควบคุม
เครื่องใชไฟฟูาผาน
แอนดรอยดแบลูทูธ 

 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือใชควบคุมการปิดเปิดเครื่องใชไฟฟูาภายในบานหลายๆ
ชนิดผานแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยดแเพียงเครื่องเดียว โดยการใชแอพพลิเคชั่นบลูทูธบนแอน
ดรอยดแ แอพพลิเคชั่นจะสงขอมูลผานบลูทูธไปยังไมโครคอนโทรลเลอรแโดยสงผาน  Bluetooth 
Module และไมโครคอนโทรลเลอรแจะนําขอมูลที่รับไดมาไปประมวลผลตามโปรแกรมที่เขียนไว
ใน CPU ของไมโครคอนโทรลเลอรแ (Arduino) แลวไมโครคอนโทรลเลอรแจะสงสัญญาณไป
ควบคุมบอรแด Relay ใหทําการปิดเปิดเครื่องใชไฟฟูา  

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา0หลักการสงขอมูลของแอพพลิเครชั่นบน
โทรศัพทแระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแผานบลูทูธ ศึกษาการทํางานของ HC-05 Bluetooth 
Module ในการรับสงขอมูลผาน Port Serial และศึกษาหลักการทํางานของ
ไมโครคอนโทรลเลอรแ การเขียนโปรแกรมคําสั่งไมโครคอนโทรเลอรแ (Arduino)  
ผลการดําเนินงาน พบวา ในการสงขอมูลจากแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยดแนั้นระยะหางของ
โทรศัพทแกับบอรแดมีผลตอการสงขอมูล ถาอยูในระยะหางไมเกิน 6 เมตร การเชื่อมตอบลูทูธและ
การสงขอมูลปิด-เปิดเครื่องใชไฟฟูายังทําไดเร็ว ระยะ 6 เมตรขึ้นไปถึง 10 เมตร การเชื่อมตอ
และการสงขอมูลปิดเปิดเครื่องใชไฟฟูาจะเริ่มชา แตถาเกิน 10 เมตร จะไมสามารถเชื่อมตอบลู
ทูธได ทําใหไมสามารถควบคุมปิดเปิดเครื่องใชไฟฟูาไดเลย 

นายเกรียงไกร   มีทอง 
นางสาววิไลวรรณ ปะวันเน 
 

ระบบสัญญาณแจง
เตือนอัคคีภัยผาน

โทรศัพทแบาน 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ สรางระบบความปลอดภัยภายในบานใหมีประสิทธิ์ภาพ
มากขึ้นรูเทาทันตอเหตุการณแที่เกิดขึ้นทันทีท่ีมีเพลิงไหม ทําใหสามารถดําเนินการแกไขไดรวดเร็ว
ขึ้นและดับเพลิงขางตนกอนที่เพลิงไหมจะลุกลามเป็นเพลิงไหมขนาดใหญที่ไมสามารถควบคุมได 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา สวนประกอบ 3 สวน คือ สวนที่ 1 ชุด

ตรวจจับควันจํานวน 1 ชุด สวนที่ 2 สวนประมวลผล สวนที่ 3 แจงเตือนดวยกระดิ่งและโทร
ออกโดยอัตโนมัติตามรูปแบบใดที่ไดกําหนดไวไปยังโทรศัพทแบานเพ่ือทวนสัญญาณไปยัง
โทรศัพทแมือถือของเจาของบาน 
 ผลการดําเนินงานพบวา จากการทดลองระบบปูองกันอัคคีภัย เป็นจํานวน 10 ครั้ง               
ตอ 1 ชุดการตรวจจับการควัน จากผลการทดลองพบวา ชุดระบบเตือนภัยภายในบานสามารถ
สงการโทรแจงเขาโทรศัพทแมือถือใหเจาของบานไดอยางถูกตองทั้งหมดทุกครั้ง 

นายสมชาย เสลา 
นายสุรพงษแ ดีดวยชาติ 
 

อุปกรณแปูองกันชิ้นงาน
ขามขั้นตอนของเครื่อง 

CNC MACHINE 
 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ ลดปัญหาชิ้นงาน CYLINDER HEAD (ฝาสูบ
รถจักรยานยนตแ) MODEL XB514 ขามขั้นตอนของเครื่อง CNC MACHINE ในขบวนการ 
MACHINING PROCESS  
            ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาจาก สถานประกอบการ บริษัท ไทยซูซูกิ 
มอเตอรแ จํากัด เลขที่31/1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12130  พบวาในสถานประกอบการ 
ดังกลาว ขบวนการ  MACHINING มีเครื่องจักร ที่เป็นชนิด CNC (COMPUTER NUMERICAL 
CONTROL ) มีหลักการทํางานคือ ใช PROGRAM ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร ใน
แนวแกน X Y Z และควบคุมการเคลื่อนที่และความเร็วรอบของเครื่องจักรได มีอยูถึง 335 เครื่อง 
มีไลนแการผลิตถึง 33 ไลนแ ปัญหาของขบวนการ MACHINING ที่พบมากเป็นอันดับ 1 คือ เรื่อง
ชิ้นงาน CYLINDER HEAD (ฝาสูบรถจักรยานยนตแ) ขามขั้นตอนของเครื่อง CNC MACHINE ใน
ขบวนการ MACHINING PROCESS ทางผูจัดทําจึงไดคนหาวิธีการ เพ่ือที่จะลดปัญหาชิ้นงานขาม
ขั้นตอนของเครื่อง CNC MACHINE โดยใชหลักการแผนภูมิกางปลา คน,วิธีการ, เครื่องจักรอุปกรณแ
, สภาพแวดลอม เพ่ือคนหาสาเหตุของ  ปัญหาอยางแทจริง ซึ่งทําการวิเคราะหแออกมาแลวคือ ตอง
ดําเนินการจัดทําอุปกรณแปูองกันชิ้นงานขามขั้นตอนของเครื่อง CNC MACHINE  

 ผลการดําเนินงานพบวา  อุปกรณแที ่ถ ูกสรา งขึ ้นมานั ้นสามารถทํา งานไดตาม    
วัตถุประสงคแของผูดําเนินงาน  มีโดยหลักการทํางาน ดังนี้คือ     นําชิ้นงานวางที่ Jig  ประคอง กด 

http://ts-en.blogspot.com/2012/06/computer-numerical-control.html
http://ts-en.blogspot.com/2012/06/computer-numerical-control.html


ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ที่  Limit Switch ไว  ถาลืมกด Switch Start  Timer Switch    จะทํางาน เมื่อครบตามเวลาที่

กําหนดไว  Alarm Buzzer จะดังขึ้นเพ่ือเตือนใหรูวาลืมกด Switch Start   ทําใหสามารถปูองกัน
ชิ้นงานขามเครื่อง CNC MACHINE   ได 100 % โดยภาพรวม ชุดอุปกรณแนี้  สามารถนําไปตอ
ยอดไดอีกหลายโครงการ เชน ในงาน  MACHINE การใช PRESSURE AIR เช็คการวาง ชิ้นงาน  
ใหสนิทกับJIG  ที่รองรับเพื่อปูองกันการ MACHINE ชิ้นงานผิดตําแหนงได 

นายนพพร  สีหนาท 
นายอนุพล ออนละมูล 
 

ระบบเตือนภัยภายใน
บ้านผ่าน

โทรศัพท์มือถือ 
   

 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ สรางระบบความปลอดภัยภายในบานใหมีประสิทธิ์ภาพ
มากขึ้น รูเทาทันตอเหตุการณแท่ีเกิดขึ้นทันทีที่มีผูบุกรุก ทําใหสามารถจับกุมผูบุกรุกไดทันการณแ
และไมกอใหเกิดการสูญเสียทรัพยแภายในบาน 
 ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา สวนประกอบ 2 สวน คือ สวนที่ 1 ชุด
ตรวจจับผูบุกรุกจํานวน 2 ชุด แยกเป็นสวิตชแแบบตัดตอจํานวน 1 ชุด และชุดตรวจจับการ
เคลื่อนไหว จํานวน 1 ชุด สวนที่ 2 สวนประมวลผล ใชไมโครคอนโทรลเลอรแเบอรแ IC1 
ATTINY2313 เป็นวงจรสลับเปิด-ปิด เพ่ือใชในการควบคุมรีเลยแของโทรศัพทแเคลื่อนที่ ตาม
รูปแบบใดที่ไดกําหนดไวไปยังผูใหบริการเครือขายโทรศัพทแมือถือ เพ่ือทวนสัญญาณไปยัง
โทรศัพทแมือถือของเจาของบาน 
 ผลการดําเนินงาน จากการสรางประตูจําลอง และนําชุดตรวจจับผูบุกรุกทั้ง 2 ชุด ไป
ติดไวที่ขอบประตูบาน เพ่ือทดสอบการบุกรุกเขามาภายในบานเป็นจํานวน 10 ครั้ง ตอ 1 ชุด
การตรวจจับการบุกรุก จากผลการทดลองพบวา ชุดระบบเตือนภัยภายในบานสามารถสงการ
โทรแจงเขาโทรศัพทแมือถือใหเจาของบานไดอยางถูกตองทั้งหมดทุกครั้ง 

นายณรงคแศักดิ์    เหมือนแหลือ 
นายอนุวัฒนแ       ใจทน 

 

ขดลวดความร้อนจาก
ไดนาโม Dynamo  

Heater 
 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแในการสงเสริมพลังงานทดแทน และลดตนทุนใน
การใชพลังงาน เพราะโดนสวนใหญแลวเราจะทําใหเกิดความรอนจะตองใชพลังงานเชื้อเพลิง 
ชิ้นงานชิ้นนี้จึงสามารถชวยลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง และเป็นการสงเสริมดานการใชพลังงาน
ทดแทนอีกดวย 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับพลังงานทดแทนวามีประโยชนแ

อยางไร สามารถนํามาประดิษฐแเป็นโครงการไดรึเปลา จากนั้นจึงหาอุปกรณแมาดําเนินการเป็น
โครงการขดลวดจากไดนาโม 

ผลการดําเนินงานพบวาไดนาโนจําเป็นตองใชรอบในการหมุนที่จัดมากจึงตองใชแรง
เยอะมากในการหมุนจึงจะไดพลังงานไฟฟูาตามท่ีตองการ 

นายธเนศ   สมจิต 
นายลิขิต    เอี่ยมศรี 
 

เครื่องอัดอากาศและ
ดูดอากาศ 

 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือประดิษฐแเครื่องอัดอากาศและดูดอากาศ มีความ
จําเป็นในการทํางานของอูซอมรถยนตแทั่วไปจึงทําใหการโยกยายและเคลื่อนที่ของอุปกรณแมี
ความลําบากและสิ้นเปลืองตอเนื้อท่ี 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทํามีแนวคิดท่ีจะทําเครื่องมือใหมีขนาดเล็กกะทัดรัดสะดวกตอ
การเคลื่อนที่ ซึ่งทํางานไดจริงและตอการใชพลังงาน ดวยเหตุดังกลาวนี้จึงมีความคิดที่จะพัฒนา
เครื่องอัดอากาศและดูดอากาศใหมีความสะดวกตอการเคลื่อนที่และการใชงาน  

ผลการดําเนินงานพบวาเครื่องอัดอากาศและดูดอากาศสามารถทําสุญญากาศในระบบ
ทอบรรจุสารทําความเย็นดูดน้ํายาแอรแ เพ่ือการเก็บพักในกรณีตรวจซอมพรอมนํากลับมาใชใหม 
และสามารถ ใชอัดอากาศ เชน เติมลมลอรถทั่วไป และใชทําความสะอาด เปุาฝุุน เป็นตน โดย
เครื่องใชระบบไฟฟูาไดทั้ง 220 โวลตแเอซีซึ่งเป็นไฟที่ใชตามบานเรือนทั่วไปได สวนไฟ 12 โวลตแดี
ซีสามารถใชไฟดีซีกับรถยนตแทั่วไป 

นายมนตแชัย  ขําสงา 
นายอาทิตยแ  มูนิคม 
 

พัดลมพลังงาน
หมุนเวียน 

ไฟฟูากําลัง พลังงานไฟฟูาเป็นปัจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการตางๆการผลิต
พลังงานไฟฟูาใหพอเพียงกับความตองการใชจึงเป็นสิ่งจําเป็นในแตละปีประเทศไทยสูญเสีย
เงินตราตางประเทศเป็นจํานวนมากในการจัดหาเชื้อเพลิงและพลังงานมาทําการผลิตงานไฟฟูา
แมวาความพยายามในการลดสัดสวนการพ่ึงพาพลังงานจากตางประเทศจะประสบความสําเร็จ 
 การประหยัดพลังงานจึงยังคงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นที่ทุกฝุายควรใหความรวมมือ
อยางจริงจังไมวาจะเป็นกิจการธุรกิจระดับตางๆ หรือผูใชไฟฟูาตามบานเรือนทั่วไป สําหรับการ
ใชไฟฟูาในบานอยูอาศัยนั้นสวนใหญจะใชเพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่ง 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   จากการประเมินศักยภาพในการประหยัดไฟฟูาปรากฏวาในสวนของบานพักอาศัยเป็นสวนที่มี

โอกาสลดคาใชจาย ในการใชไฟฟูาลงไดอีกมาก 
 ในปัจจุบันมีการใชไฟฟูาอยางสิ้นเปลืองในครัวเรือนโดยรูเทาไมถึงการณแ เนื่องจากขาด
ความรูและไมทราบถึงวิธีการ ที่จะประหยัดพลังงานหรือหมุนเวียนพลังงานกลับมาใชใหม ทั้งใน
ปัจจุบันจะมีการรณรงคแในเรื่องของการแปรรูปพลังงานมาใชใหมมากขึ้น 

นายอนุชา  ทั่งบุญ 
นายศิริศักดิ์   บํารุงอิสลาม 
 

เครื่องอัดและแยกฝา
กระปอง 

 

ไฟฟูากําลัง เพ่ือทําการคัดแยกสวนที่เป็นอลูมิเนียมและสังกะสีของกระปองออกจากกันเพราะถาเราขาย
รวมกันก็จะไดแคกิโลกรัม4บาท แตถาเรานําฝากระปองที่เป็นอลูมิเนียมมาแยกขายก็จะไดเป็น
กิโลกรัมละ 40 บาทเลยทีเดียวและตัวกระปองเราก็จัดทําการอัดใหมีน้ําหนักไดทีเดียว 
 จัดทําโครงสรางของอุปกรณแเครื่องแยกฝากระปองกับกระปองขึ้นและนํามอเตอรแมา
ชวยในการขับเคลื่อนวินใหขอเหวี่ยงทําการอัดกระปองที่เปิดฝาแลวสวนการเปิดฝานั้นใช
กําลังคนในการเปิดฝากระปองโดยการใชเหล็กโคงละเชื่อมเหล็กกลมแลวก็ใชเหล็กกลมแบนแยก
สวนในการจับกระปองและก็ใชมือกดที่มีเหล็กกลมตนกดลงไปที่กระปองฝากระปองก็จะหลุด
ออกจากกระปอง 
 เครื่องชนิดนี้ไดทําการจนสําเร็จตรงกับโครงสรางที่คิดไวคือแยกฝากระปองที่เป็น
อลูมิเนียมกับตัวกระปองที่เป็นสังกะสีออกจากกันไดโดยการใชกลไกลของมอเตอรแใชมีคนกดเปิด
ฝากระปองที่เป็นอลูมิเนียมออกและใชมอเตอรแไฟฟูาในการดันใหกระปองที่ไมมีฝาแลวแบนเพ่ือ
เพ่ิมน้ําหนักใหกับกระปอง 

นายณัฐพล  เปรมใจ 
นายเจตนิพัทธแ  แกวละมุล 
 

ตูจดหมายแจงเตือน
อัตโนมัติ(ตอยอด) 

 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําชุดตูจดหมายแจงเตือนอัตโนมัติ มีวัตถุประสงคแเพ่ือแจงเตือนผูใชตูรับจดหมายให
ทราบ วามีจดหมายอยูในตู เป็นการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการใชงานมากยิ่งขึ้ น สามารถ
เตือนใหผูใชงานทราบวามีจดหมายมาสง และเป็นการสรางอํานวยความสะดวกใหแกผูใชงาน 
 โดยใชวิธีนําอุปกรณแเซ็นเซอรแopto ตัดตอวงจรในตูรับจดหมาย ซึ่งมีสัญญาณเตือนให
ทราบจากวงจรไฟLED แสดงผลดวยหลอดไดโอดเปลงแสง และวงจรอัดเสียงพูด ทําใหผูใชงานตู
รับจดหมายนี้ ไดทราบวามีจดหมายอยูในตูรับจดหมายแลวทั้งนี้การทําโครงงานชิ้นนี้ ผูจัดทํา 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   พบวาปัญหาบานสวนใหญบริเวณรั้วบานกับตัวบานมักอยูหางกัน เป็นเหตุใหเจาของบานไม

ทราบวามีจดหมายมาสง จึงคางอยูในตูจดหมายหลายวัน ซึ่งอาจทําใหรับขาวสารที่ควรทราบ
ลาชา เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนตูรับจดหมายในแบบธรรมดา ผูจัดทําจึงเพ่ิมเติมวงจรเขาไป             
เพ่ือกระตุนการรับรูใหเจาของบานไดทราบวามีจดหมายอยูในตูรับจดหมายนั้นเอง 

ผลการดําเนินงานชิ้นงานสามารถใชประโยชนแไดอยางมีประสิทธิภาพ เป็นการอํานวย
ความสะดวกในการใชชีวิตประจําวันในการรับรูขาวสารจากการรับสงไปรษณียแตามอาคาร
บานเรือนเป็นการใชเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใชในอาคารบานเรือนที่เป็นที่นาพึงพอใจตอบุคคลที่
ติดตั้งอุปกรณแชิ้นนี้เป็นอยางมาก 

นายเฉลิมรัฐ  ล้ําประเสริฐ 
นายชนะชน  สีหะสุทธแ 
 

การทดสอบระบบ
เชื่อมตออินเตอรแเน็ต
ของกลองวงจรปิด 

 

ไฟฟูากําลัง ในปัจจุบันเกิดเรื่องเก่ียวกับทรัพยแสินสูญหายบอยครั้ง เลยทําใหจับผูกระทําผิดไมได จึงไดทําการ
ติดตั้งกลองวงจรปิดเพ่ือความปลอดภัยของทรัพยแสิน และตัวบุคคลทําใหเกิดความปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 
 จากประโยชนแของระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปิดดังที่กลาวขางตน
ผูจัดทําจึงมีแนวคิดที่จะทําการติดตั้งระบบกลองวงจรปิดบริเวณหองพักอาจารยแแผนกไฟฟูา
กําลัง ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เพ่ือความปลอดภัย เพ่ือปูองกันการโจรกรรม การยองเบา            
การทําลายทรัพยแสินและเหตุรายอ่ืนๆ และเพ่ือการศึกษาการติดตั้งระบบกลองวงจรปิดอีกดวย 
 โครงการนี้ไดทําการเชื่อมตออินเตอรแเน็ตเขากับกลองวงจรปิดเพ่ือสะดวกในการดูความ
เคลื่อนไหวผานอินเตอรแเน็ตไมวาจะอยูที่ใดก็สามารถดูกลองวงจรปิดได 
 ผลการทดสอบพบวากลองวงจรปิดที่ติดตั้งขึ้นสามารถบันทึกภาพเหตุการณแไดคมชัด               
มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะสงผลตอความปลอดภัยของบริเวณท่ีติดตั้งมากยิ่งขึ้น 

นายวุฒิพร  เพชรชวย 
นายศุภากร  เนตรคํา 
 

เครื่องปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุจากพักลมโดย

ใชอัลตราโซนิค 
เซ็นเซอรแ 

ไฟฟูากําลัง ปัจจุบันบานเรือนทุกหลังตองมีเครื่องใชไฟฟูาชนิดหนึ่ง ซึ่งก็คือพัดลม ที่ชวยอํานวยความสะดวก
ในการใชงานทางดานอิเล็กทรอนิกสแ สําหรับลดปัญหาจากอากาศรอน โดยปกติแลวพัดลมที่มีใช
งานอยูในปัจจุบันจะมีทั้งการปรับความเร็วดวยมือ และระบบรีโมทคอนโทรล แตไมมีระบบความ
ปลอดภัยสําหรับเด็กๆ หากบานไหนที่กําลังมีลูกเล็กๆ วัยกําลังซุกซน คงตองเพ่ิมควา 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ระมัดระวังพอสมควร เพราะจะเกิดอุบัติเหตุเสี่ยงตอการเจ็บตัวไดงายๆ โดยคุณพอคุณแมตองจัด

สภาพแวดลอมภายในบานเพ่ือปูองกันอุบัติเหตุที่คาดไมถึง โดยเฉพาะอุปกรณแเครื่องใชตางๆ 
ทั้งหลายใหเหมาะสมตอพัฒนาการของลูกนอย ทางกลุมจึงไดคิดคน พัฒนาเครื่องปูองกันการ
เกิดอุบัติเหตุจากพัดลมโดยใชอัลตราโซนิค เซ็นเซอรแ (The Accident Prevention by using 
Ultrasonic Sensor) ที่สามารถสรางความปลอดภัยใหกับลูกนอย เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้นกับลูกนองของคุณได 
 ในการออกแบบพัฒนาเครื่องปูองกันการเกิดอุบัติเหตุจากพัดลมโดยใชอัลตราโซนิค 
เซ็นเซอรแ (The Accident Prevention by using Ultrasonic Sensor) เป็นการนําระบบอัลต
ราโซนิค เซ็นเซอรแ (Ultrasonic Sensor) มาประยุกตแใชกับพัดลม ซึ่งระบบอัลตราโซนิค 
เซ็นเซอรแ (Ultrasonic Sensor)  เป็นอุปกรณแทํางานดวยคลื่นความถี่สูง ที่มนุษยแไมสามารถได
ยิน หากมีสิ่งกีดขวางในรัศมีของตัวจับเซ็นเซอรแ  ดวยระยะทําการในชวงประมาณ1 -50 
เซนติเมตรระบบอัลตราโซนิค เซ็นเซอรแ (Ultrasonic Sensor) จะสงผานคลื่นพัลสแเสียงใชในการ
เดินทางไปกระทบวัตถุ และสะทอนกลับมา สงผลใหพัดลมนั้นหยุดการทํางาน และสงสัญญาณ
การแจงเตือน และหากไมมีสิ่งกีดขวางในรัศมีของตัวจับเซ็นเซอรแ สงผลใหพัดลมนั้นสามารถ
ทํางานไดอยางอัตโนมัติ เครื่องปูองกันการเกิดอุบัติเหตุจากพัดลมโดยใชอัลตราโซนิค เซ็นเซอรแ 
จึงเป็นเครื่องใชไฟฟูาทางเลือกใหมที่นาสนใจสําหรับครอบครัวที่พรอมสรางความปลอดภัย
สําหรับเด็กๆ 

นายชวลิต  ศรีสมโภชนแ 
 

ชุดควบคุมการเปิด-ปิด
ประตูดวยรีโมทพรอม
สัญญาณกันขโมย 

 

ไฟฟูากําลัง ในปัจจุบันสังคมภายในประเทศมีลักษณะการอยูอาศัยในรูปแบบหองชุด หรือ อพารแทเมนทแ
แพรหลายเป็นจํานวนมากโดยสวนมาก จะมีปัญหาดานความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพยแสิน การ
โจรกรรม การลักทรัพยแ จึงเป็นไปไดโดยงายเพราะระบบการเขาออกเป็นระบบรูปแบบเดิมๆ 
ผานทางประตูเพียงแค 1 บาน 
 ดวยเหตุนี้ จึงควรมีระบบการเขา-ออก ประตู ที่แตกตางไปจากเดิมโดยการควบคุมการ
เขา-ออกผานทาง รีโมทคอลโทรลเลอรแ และจะมีระบบที่สามารถสงสัญญาณกันขโมยที่แจงเตือน 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   เป็นเสียงเพ่ือใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยภายในอาคารดังกลาว หรือเพ่ือนบานที่อาศัยอยู

ภายในอาคารไดออกมาชวยเหลือไดในตอนที่ไมมีผูอาศัยอยูภายในที่พักอาศัย หลักการคราวๆจะ
ใชรีโมทคอลโทรลเป็นตัวควบคุม โดยสั่งการผานมอเตอรแที่มีหนาที่ควบคุมลูกบิดประตู ตอเขากับ
ระบบกันขโมยและเครื่องสํารองไฟฟูาภายในที่พักอาศัย 
 จากการดําเนินงานดังกลาว อุปกรณแขางตนสามารถทําการเปิด-ปิด ประตูไดจริงโดยมี
ปัญหาอยูบางดานการดีดตัวออกของประตู ที่ตองใชมือดันออกในการเปิดเขาไปภายในที่พัก
อาศัย อุปกรณแอ่ืนๆสามารถทํางานไดอยางไมมีปัญหา ตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว และ
สามารถนําไปตอยอดไดโดยอาจจะมีการ ติดตัวตรวจจับอุณหภูมิโดยใหทํางานเมื่อมีความรอนสูง
เพ่ือใหประตูนั่นทํางานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม หรือแบบอ่ืนๆ ตามความคิดของผูพัฒนา
ตอในอนาคต 

นายขจรศักดิ์  ชูชื่น 
นายปรัชญา  มอและ 
 

ระบบแจงเตือนเพลิง
ไหมพรอมควบคุมเพลิง
ระยะไกล 

 

ไฟฟูากําลัง จากสุภาษิตโบราณที่วา ขโมยขึ้น 10 ครั้งก็ไมเทากับไฟไหมครั้งเดียว ยังคงมีความจริงอยูจนถึง
ปัจจุบันนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยมีบานเรือนจํานวนมากที่ยังขาดระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิง
ไหมอาจเป็นเพราะหลายคนมองวา ยังไมมีความจําเป็นหรืออาจเป็นเพราะราคาติดตั้งสูงเกินไป 
 ทั้งนี้อัคคีภัยกอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยแสิน สาเหตุสวนใหญมาจากขณะที่
เริ่มเกิดเพลิงไหมจะไมมีคนอยูหรือเกิดในบริเวณที่ไมมีคนเห็น กวาจะรูตัวเพลิงก็ลุกลามจนเกิน
กําลังที่คนไมกี่คนจะทําการสกัดได 
 ดังนั้นจึงจําเป็นตองมีระบบแจงเตือนเพลิงไหมระยะไกลที่สามารถแจงใหทราบขณะที่
เราไมอยูบาน ติดตั้งไวเพ่ือใหสามารถรับรูเหตุการณแลวงหนา กอนที่ ไฟจะลุกลามจนคนไมกี่คน
จะสามารถควบคุมไดซึงเป็นผลดีไมมากก็นอยกับตัวเจาของบานและเพ่ือนบานขางเคียงรวมทั้ง
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลดวย 

นายธีรวัฒนแ  อวยพร 
นายณัชพล  คําสวัสดิ์ 
 

ชุดผลิตไฟฟูาจากลม
ระบายความรอนของ

คอมเพรสเซอรแ 

ไฟฟูากําลัง โครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือทําการออกแบบและสรางกังหันลมผลิตไฟฟูาแรงดันกระแสตรง
ขนาดเล็กและสามารถเคลื่อนยายไดที่ผลิตไฟฟูาจากลมระบายความรอนของคอมเพรสเซอรแ
สําหรับประจุแบตเตอรี่ 12 โวลตแ ซึ่งแบงออกเป็น 3 สวน คือ ใบพัด เครื่องกําเนิดไฟฟูา และการ 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ประจุแบตเตอรี่สวนแรกคือ ใบพัด ใบพัดที่ใชแบบโลหะขนาด 16 นิ้ว สวนที่สองเครื่องกําเนิด

ไฟฟูาเป็นการนํามอเตอรแแอรแอินเวอรแเตอรแใหเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟูากระแสตรง และสวนที่สาม
ของการประจุแบตเตอรี่เมื่อไดรับแรงดันจากเครื่องกําเนิดไฟฟูากระแสตรง นําแรงดันไฟฟูาที่ได
ผานวงจร DC to DC Converter วงจร DC to AC Inverter วงจรชารแจแบตเตอรี่เพ่ือทําการ
ชารแจแบตเตอรี่และสามารถนําไปใชงานไดตอไป ทําการประดิษฐแโครงเหล็กของกังหันลมสําหรับ
ติดกับคอมเพรสเซอรแ 
 ผลที่ไดคือกังหันลมสามารถทํางานไดและโครงเหล็กที่ติดกับคอมเพรสเซอรแไมเสียหาย
และทําใหลมระบายความรอนที่จากคอมเพรสเซอรแไหลไดปกติ ใบพัดแบบโลหะผลิต
แรงดันไฟฟูากระแสตรงได 24 โวลตแ มีปริมาณการใชกระแสไฟฟูาของคอมเพรสเซอรแที่ติดตั้ง
กังหันลมไมมาก 

นายวีระพล  รุงเรือง 
นายปิยะ  สะบก 
 

การปรับปรุงคุณภาพ
น้ําดวยกังหันน้ํา
พลังงานโซลาเซลลแ 

 

ไฟฟูากําลัง เนื่องจากมีการใชน้ําดานตางๆ ทั้งในดานอุปโภคและบริโภค การผลิตทางดานอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ทําใหเกิดน้ําเสีย น้ําขาดออกซิเจน โดยเฉพาะการเกษตรกรรมดานบอปลา บอกุง 
หากน้ําขาดออกซิเจนจะทําใหเกิด ผลผลิตเสียหายหรือตายไดจากการประดิษฐแสิ่งประดิษฐแกังหัน
น้ําพลังงานโซลาเซลลแ ไดคํานึงถึงภูมิอากาศของประเทศไทย ที่เป็นเมืองรอนแสงแดดจา จึงไดใช
พลังงานแสงอาทิตยแ เป็นพลังงานทางเลือกแทนการใชไฟฟูาหรือน้ํามัน 

กังหันน้ําพลังงานโซลาเซลลแ Solar Energy Water สามารถใชประโยชนแ คือ ใช
พลังงานแสงอาทิตยแแทนพลังงานไฟฟูาหรือน้ํามัน ไมเป็นมลพิษตอสิ่งแวดลอม ใชเพ่ิมออกซิเจน
ใหกับบอน้ํา บอปลา บอกุง ชวยลดการใชไฟฟูากระแสน้ํามัน ดวยการทดลองใชเครื่อง “กังหัน
น้ําพลังงานโซลาเซลลแ Solar Energy Water” กับบอที่ไมไดใชการทดสอบเปรียบเทียบกัน จึง
ไดผลที่นาพอใจและตรงตามจุดประสงคแ 
 ชิ้นนี้มีหลักการทํางานโดยการนําเอาแสงโซลาเซลลแมาใช โดยจะดูจากขนาดของ
มอเตอรแเป็นหลัก เมื่อเราทําการติดตั้งเสร็จ โซลาเซลลแก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟูา 
ตอมาพลังงานไฟฟูาก็จะถูกเก็บเป็นพลังงานแบตเตอรี่ จากนั้นเราจึงตั้งวงจรใหมีการจาย 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   พลังงานจากแบตเตอรี่ไปยังมอเตอรแ ซึ่งจะมีการทํางานโดยปิด-เปิดทุกๆครึ่งชั่วโมง ซึ่งประโยชนแ

ที่เราจะไดรับโดยตรงนั้นก็คือ เรื่องการบําบัดน้ําเสีย โดยสิ่งประดิษฐแชิ้นนี้จะชวยเพิ่มออกซิเจนให
น้ํา เพราะหากวาในน้ํามีออกซิเจนมากขึ้น ปริมาณน้ําเสียก็จะนอยลง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
แผนกวิชาก่อสร้าง 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายธนวัฒนแ  วงศแสุนทร 
นายสุรศักดิ์    ลาเกิด 
นายณัฐพงษแ   มาดี 

รถเข็นเก็บอุปกรณแเคลื่อนที่ กอสราง โครงการนี้จัดทําข้ึนมีจุดประสงคแเพ่ือใหคนงานกอสราง ไดรับความสะดวกสบายมาก
ขึ้นจึงสรางรถเข็นเก็บอุปกรณแขึ้นมาเพ่ือเป็นประโยชนแและเพ่ิมมูลคามากขึ้นไป เนื่องจาก
การดําเนินการขนสงอุปกรณแนั้นไมสะดวกสบายจึงสรางขึ้นเพ่ือประหยัดเวลาในการขนสง
อุปกรณแนั้นไมสะดวกสบาย จึงสรางขึ้นเพ่ือประหยัดเวลาในการขนยายเครื่องมือและ
อุปกรณแและการเก็บและการนําอุปกรณแและเครื่องมือมาใชมีความสะดวกสบาย 

ผลการสรางรถเข็นเก็บวัสดุอุปกรณแมีความสะดวกสบายและลดระยะเวลาที่ใชในการ
ขนวัสดุอุปกรณแลดลงอยางเห็นไดชัดเมื่อเทียบกับการใชคนขนวัสดุ  โดยไดทําการจับเวลา
ระหวางการใชรถเข็นกับคนงานตามปกติและการใชรถเข็นเก็บอุปกรณแโดยใชเวลาลงเหลือ
เพียง 1 ใน 4 สวน ของคนที่ขนวัสดุอุปกรณแไปใชงาน และผลการศึกษาความพึงพอใจของ
กลุมตัวอยางท่ีมีตอรถเข็นเก็บวัสดุอุปกรณแพบวาผูที่ใชมีความพึงพอใจมาก 

นายปฐวี       ปุายปาน 
นายวันวิสา   ชวดนัน 
นายกชกร    ประยูร 

ทีสไลดแไทยประดิษฐแ กอสราง การทําโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแ เพ่ือตองการให ทีสไลดแไทยประดิษฐแ เป็น
อุปกรณแในการเขียนแบบอยางหนึ่ง ที่อยูกับกลุมจําพวก ไมที และทีสไลดแ ซึ่งสามารถใชงาน
ไดเทาเทียม แตคุณประโยชนแมีมากกวา  ไมที และทีสไลดแ และเพ่ือไมใหเป็นการทําลายโต฿ะ
เขียนแบบ และยืดอายุการใชงานของโต฿ะเขียนแบบ สะดวกตอการใชงาน ไมเสียเวลาใน
การติดตั้ง และสามารถพกพาได ใชงานกับโต฿ะเขียนแบบ ขนาดมาตรฐาน 500 x 600 มม. 

ผลการทําโครงการพบวา ทีสไลดแไทยประดิษฐแ สามารถใชงานไดจริง สามารถนําไป
เป็นอุปกรณแอยางหนึ่งในการเขียนแบบได ไมเป็นการทําลายโต฿ะเขียนแบบ ใชงานงาย ไม
เสียเวลาในการติดตั้ง และสามารถพกพาได 

 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายธีรภัทร   เปี่ยมฤทธิ์ 
นายเมธี       มณีวงศแ 
นายสมรักษแ  ชื่นจิตร 

เครื่องดูดเศษโลหะดวย
แมเหล็กไฟฟูา 

กอสราง ในการจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือใหการเก็บทําความสะอาดเศษเหล็กที่
เป็นเล็กๆ นั้นงายยิ่งขึ้น และมีความปลอดภัยจากการเก็บทําความสะอาด 

ในการดําเนินงานนั้น ผูจัดทําไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลการทดสอบเป็น
แบบเก็บขอมูลที่ทางคณะผูจัดทําสรางขึ้นเองจากการคนคว า ทฤษฎี ตํารส บทความ
เอกสารตางๆและสามารถนําเครื่องดูดเศษโลหะดวยแมเหล็กไฟฟูามาใชไดจริงกับนักเรียน 
นักศึกษา 

เครื่องดูดเศษดลหะดวยแมเหล็กไฟฟูาที่จัดทําขึ้นมานั้นสามารถใชไดจริงในสถาน
ประกอบการ ไซตแงานและในโรงฝึกงานได โครงงานชิ้นนี้ชวยใหการเก็บกวาดเศษเหล็กนั้น
ไดกวาการใชไมกวาดทําความสะอาดและรวดเร็วประหยัดเวลาในการทํางาน และไมเกิด
อันตรายจากการถูกเศษเหล็กบาดเอาได 

นายติณภพ รักนอย 

นายณัฐพล ยืนยง 

 

เครื่องรอนทราย 
 

กอสราง โครงการเครื่องรอนทราย จัดทําขึ้นเพ่ือใหนักเรียน-นักศึกษาไดทดลอง และคิดคนการทํา
เครื่องรอนทราย เพ่ือใชในการเรียน การสอน และการทํางาน เครื่องรอนทราย เป็นอุปกรณแ
ที่ใชรอนทราย  
         วิธีการทํา เครื่องรอนทราย คือ เอาเหล็กมาตัดเพ่ือใหขนาด แลวจากนั้นก็นําเหล็ก
มาเชื่อมใหเป็นรูปโครงของชิ้นงาน จากนั้นก็ไดทําการติดมอเตอรแแลว วางวงจรไฟฟูา 
          ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาการพัฒนาของเครื่องรอนทราย วา 
ปัจจุบันคนเราไมตองเสียเวลากับการตองตองรอนทรายดวยมือเปลา เพราะมันทําให
เสียเวลา แลวเครื่องรอนทรายนี้เป็นเครื่องที่ใชพลังงานไฟฟูา แคเสียบปลั๊กเครื่องก็ทํางาน
แลว ถามยังประหยัดแรงและรวดเร็ววาใชมือดวย และนอกจากนี้ยังมีรูปลักษณแสวยงาม
แข็งแรงนาใชงาน 
 
 
 



ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายธนาคาร ดีมาก 
นายอภิสิทธิ์ เลี่ยมมณี 
นายสิทธิชัย ปัญญาสา 

 

การปรับปรุงภูมิทัศนแ

ทางเดินเทา 

 

กอสราง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เนื่องจากทางวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีจํานวนนักเรียน นักศึกษาจํานวนมากซึ่ง

ระหวางทางเดินเขาออกวิทยาลัยฯ มีทางเดินนอยจนบางที่นักเรียน ตองเดินบนถนนซึ่งมีรถ
วิ่ง จึงกอใหเกิดอันตรายพวกเรากลุมนักศึกษาชางกอสรางจึงจัดสรางทางเทาขึ้น เพ่ือสะดวก
ตอการสันจร 

ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทํา ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสรางทางเทา การเลือก
วัสดุอุปกรณแใชใหเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ 
ผลการด าเนินงานพบว่า 

ระหวางทางเดินเขาออกวิทยาลัยฯ มีทางเทานอยจนบางที่นักศึกษาตองเดินบน
ถนนวิ่งมีรถวิ่ง จึงกอใหเกิดอันตราย 

นายเอกพล เขียวชอุม 
 นายณรงศักดิ์ โพธิ์พันธแ 
นายนฤดล แสงรัตนแ 

 

ทาสีแผนกวิชาชางกอสราง กอสราง การจัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เนื่องจากแผนกวิชาชางกอสรางมีสภาพที่ทรุดโทรมละมีสีสันที่ไมสวยงาม ฉะนั้น 

กลุมของผลจึงไดเห็นถึงความสําคัญของความสวยงามของแผนกชางกอสราง จึงไดรวมกัน
คิดท่ีจะทาสีแผนกวิชาชางกอสรางข้ึน 
ในการด าเนินงานนั้นผู้จัดท า 

ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการทาสี การเลือกประเภทสีที่จะใชใหเหมาะกับงานที่จะ
ปฏิบัติ 
ผลการด าเนินงานพบว่า 

สีภายนอก มีความทรุดโทรมมากกวาที่คิดเอาไว เนื่องจากผนังภายนอกจะโดนแดด
โดนฝนมากกวาผนักภายใน 

 
 

 



บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แผนกวิชาก่อสร้าง 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
อนุเดช  นันทกิจบดี 
 

ลิฟตแน็อคดาวนแ (Lift 
knock down) 

กอสราง การจัดทําโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ ที่จะสราง ลิฟตแน็อคดาวนแ (Lift knock 
down)ในการดําเนินงานทําโครงการในครั้งนี้ 

ผูจัดทําไดมีความสนใจที่จะสรางขึ้นมาเพ่ือใหเป็นเครื่องทุนแรงที่จะยกของหนักขึ้น
ที่สูงจึงทําการศึกษาคนควาดวยตนเองและจากจากสื่อตางๆ เชน อินเตอรแเน็ต ที่มีเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับ การทําลิฟตแและเนื้อหาที่สอดคลองในดานอ่ืนๆดวย  และผูจัดทําก็ไดใช
ประสบการณแจากการทํางานที่ผานมา ดังนั้นผูจัดทําจึงนําความรูและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานจริง  มาใชในการทําโครงการนี้ 

ผลการดําเนินงานพบวา  ลิฟตแน็อคดาวนแ (Lift knock down) ที่ผูจัดทําไดสราง
ขึ้นนี้มีความสูง 4 เมตร และความกวาง 1 เมตรทําขึ้นมาจากเหล็ก โครงเป็นเหล็กกลอง ใช
รอกในการดึงของขึ้นสามารถยกของขึ้นในชั้นที่สูงประมาณ  3 – 4 เมตรไดจริงอยางมี
ประสิทธิภาพ  เชน ยก ปูน หิน อุปกรณแที่มีน้ําหนัก 200 – 400 กิโลกรัม ไดในเวลาที่
รวดเร็ว ประหยัดแรงคน มีความคงทนแข็งแรง เคลื่อนยายงายแยกชิ้นสวนได สะดวกใน
การเคลื่อนยายไปใชงานในที่ตางๆเพราะวาน้ําหนักไมมาก เหมาะกับการใชงานในงาน
กอสรางทั่วไป ซึ่งสอดคลองและตรงกับวัตถุประสงคแ และตามเปูาหมายที่ไดตั้งไว 

 

 


