
 
 

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
แผนกวิชาการบัญชี 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวกนกอร ศิลปเทพ  
นางสาวสิริธร บุญเกิด  
นางสาวศิวะพร แช่มเสือ  

ชั้นวางอเนกประสงค์ การบัญชี การจัดทาโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทา
ของใช้ในสํานักงานบัญชีที่สามารถจัดเก็บเอกสาร สมุดบัญชี และอุปกรณ์เครื่องใช้สา
นักงาน ได้อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งใช้ส่วนประกอบจากกระดาษเหลือใช้ เช่น กระดาษ
เหลือใช้ หาได้จากสานักงานทั่วไป และวัตถุประกอบสิ้นเปลือง เช่น กาวลาเท็กซ์ ลวด
เหล็ก เป็นต้น 

ผลการดาเนินการโครงการพบว่า การนาไปใช้สามารถจัดเก็บเอกสาร และ
เครื่องใช้สานักงานได้เป็นอย่างดี มีรูปทรงที่สวยงาม ทนทาน และสามารถนาไปต่อยอด
ดัดแปลงให้เป็นรูปแบบต่าง ๆได้ นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคในการดาเนินงาน คือผู้จัดทา
ไม่มีความรู้ด้านงานช่าง อาจทาให้ชิ้นงานไม่ได้ตรงตามมาตรฐานเลยทาให้ชั้นวาง
อเนกประสงค์ไม่มีลิ้นชักใส่ของ แนวทางแก้ไขพบว่าคณะผู้จัดทาโครงการสามารถ
ดัดแปลงจากช่องใส่ลิ้นชักเป็นช่องเก็บแฟูมงาน 

นางสาวกัญญารัตน์ วันหมัด  
นางสาวศุภิสรา     ปิ่นมุข  
นางสาวสัญลักษณ์ แบรอมาน  

เส้นผัดไทยไข่ขาว การบัญชี การจัดทาโครงการเส้นผัดไทยไข่ข่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลประโยคของเส้น
ไข่ขาวที่นามาบริโภค เนื่องจากป๎จจุบันการขายผัดไทยเป็นที่นิยมง่ายต่อการรับประทาน
อาหาร สามารถนามาประกอบอาหารได้หลายเมนู เช่น เส้นผัดไทยโคราชซึ้งหาได้ง่าย
ตามท้องตลาดมีราคาถูกแต่คุณค่า ทางอาหารที่ได้ไม่คุ่มค่ากับสุขภาพ เพราะเส้นผัดไทย
ที่ทามาจากแปูงหากเรารับประทานผัดไทย 1 ห่อร่างกายของเราก็จะได้รับ
คาร์โบไฮเดรตมากเกินไป คณะผู้ดาเนินโครงการจึงคิดค้นเส้นไข่ขาวสาหรับการจัดทาผัด
ไทยขึ้นมาเพ่ือลดปริมาณในการบริโภคแปูง 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ผลการดาเนินโครงการพบว่า การทาผัดไทยเส้นไข่ขาวสร้างทางเลือกใหม่ให้กับ

ผู้บริโภค โดยการดัดแปลงเปลี่ยนจากเส้นผัดไทยที่เป็นแปูงมาเป็นเส้นที่ทาจากไข่ขาว 
เพ่ือให้ได้คุณค่า ทางโภชนาการทางอาหารด้านโปรตีนแทนคาร์โบไฮเดรต และดีต่อ
สุขภาพ สามารถนามาประกอบอาหารเพ่ือลดการเสี่ยงการทานอาหารที่เป็นแปูง อีกทั้ง
ยังเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้า เกิดความคิด ที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ 

นางสาวดาริกา คงแสนคํา 
นางสาวสุภาวด ีลอยเลิศ 

สบู่ไอติมสมุนไพรดูแลผิว การบัญชี โครงการสบู่สมุนไพรดูแลผิวนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีทําสบู่สมุนไพร              
และเพ่ือนําสบู่สมุนไพรมาใช้เองในชีวิตประจําวัน ผลการดําเนินการพบว่าจากการ
ดําเนินโครงการ พบว่าสบู่ไอติมสมุนไพรดูแลผิวออกมา 
รูปทรงที่สวยงามตามต้องการ มีกลิ่นหอมจากสมุนไพร และมีสีสันที่ได้จากธรรมชาติไม่มี
ส่วนผสมของสารเคมี เช่นไม่มีการใช้สารเพ่ิมฟอง สารที่ทําร้ายผิวซึ่งคณะผู้จัดทํา และ
เพ่ือน ๆ ได้ทดลองใช้แล้ว 

พบว่าสบู่สมุนไพรที่มีส่วนผสมของตะไคร้นั้นมีคุณสมบัติที่ทําให้ผิวสะอาดไม่แห้ง
ดึง มีค่า pH ที่เหมาะสมไม่ทําร้ายผิวอย่างแน่นอนนอกจากตะไคร้แล้วยังสามารถนํา
สมุนไพรอ่ืน ๆ มาเป็นส่วนผสมได้อีก และยังสามารถนําสบู่ที่ได้มานั้นนํามาใช้เองได้ใน
ชีวิตประจําวันได้อีกด้วย 

นางสาววรัมพร ขีลีเรือง 
นางสาวสุกัญญา โตกอง 
นางสาวสาลิณี บุญเจริญพรสุข 

การประดิษฐ์เก้าอ้ีป๎่น
กายภาพบําบัดรีไซเคิล 

การบัญชี การจัดทําโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความแข็งแรงของขวดน้ํา
พลาสติกช่วยผู้ที่มีป๎ญหาด้านกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง  ราคาถูกกว่าตามท้องตลาด               
ลดป๎ญหาขยะ ป๎ญหาภาวะโลกร้อน และยังเป็นการนําเอาของที่เหลือใช้มาทําให้เกิด
ประโยชน์ผลการดําเนินการโครงการพบว่าการประดิษฐ์เก้าอ้ีป๎่นกายภาพบําบัดรีไซเคิล  
ปรากฏว่า ขวดน้ําพลาสติกที่นํามารีไซเคิลสามารถรับน้ําหนักได้แตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่ที่น้ําหนักของแต่ละบุคคล และได้เก้าอ้ีพร้อมที่จะให้ผู้ปุวยด้านกล้ามเนื้อขาอ่อน
แรงสามารถใช้งานได้จริง และมีราคาที่ถูกกว่าตามท้องตลาด 

 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวกาญจนาวดี ทองม้วน 
นางสาวภัทรนนท์ กิ่งพยอม 

วุ้นเส้นแฟนตาซี การบัญชี การจัดทาโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ขายวุ้นเส้น แฟนตาซี รวมถึงป๎ญหา และ อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทาวุ้นเส้นแฟนตาซี ซ่ึง
เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จาเป็น นับเป็นป๎ญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข 
โดยการคิดค้นการทาวุ้นเส้นแฟนตาซีขึ้นมา การผลิตที่สามารถทาได้ด้วยตนเอง ต้นทุน
ตํ่า การใช้พืชผักท่ีมีอยู่ตามบ้านและสิ่งที่สําคัญ ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
อีกด้วย 

คณะผู้จัดทาโครงการ จึงมีแนวคิดใหม่ที่จะผสมผสานภูมิป๎ญญาพ้ืนบ้านมา
ประยุกต์ให้เกิด สิ่งใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์นาสิ่งที่เหลือใช้มาปรับปรุงแก้ไขให้เกิด
ทางเลือกใหม่และสร้าง ความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย พร้อมได้สํารวจความพึงพอใจของ
นักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จานวน 20 คน ที่มีต่อ
โครงการวุ้นเส้นแฟนตาซี มีดังนี้ ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ที่รับประทานวุ้นเส้นหลาก
สี ได้ดังนี้ ความพึงพอใจในรสชาติต่ออาหาร สีสัน ความน่ารับประทาน และความคิด
สร้างสรรค์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจในกลิ่นอาหาร ลักษณะ
ความแน่น หรือ นุ่ม และความประหยัดมีความพึงพอใจในระดับมาก ความพึงพอใจ
โดยรวมของผู้ที่รับประทานวุ้นเส้นสีเขียวจากใบเตย ความพึงพอใจจากสีเขียว และกลิ่น
ใบเตยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ที่รับประทานวุ้น
เส้นสีม่วงจากดอกอัญชัน ความพึงพอใจสีม่วงจากดอกอัญชัน มีความพึงพอใจในระดับ
น้อย กลิ่นของดอกอัญชันมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ความพึงพอใจโดยรวมของ
ผู้ที่รับประทานวุ้นเส้นสีแดงจากเปลือกแก้วมังกร ความพึงพอใจสีแดงจากเปลือกแก้ว
มังกร มีความพึงพอใจในระดับมาก กลิ่นของเปลือกแก้วมังกรมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง 

 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวพนิดา เจ้าศิริ  
นางสาวสรารัตน์ เทียงด ี 
นางสาวอิสริยาภรณ์ ฉัตรเจริญจิตต์  

บล็อกไม้ใส่ไม้กวาด การบัญชี โครงการบล็อกไม้ใส่ไม้กวาดจัดทาข้ึนเพ่ือต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทา
ของใช้ ในแผนกบัญชี ให้สามารถจัดเก็บไม้กวาด ที่โกยผง และถังขยะได้อย่างเป็น
ระเบียบ ครบในชุดเดียว ซึ่งใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติ โดยใช้ไม้พาเลท หรือที่เรียก
กันว่าไม้ลัง ซึ่งมีราคาไม่แพง และหาได้โดยทั่วไป ใช้วัตถุประกอบสิ้นเปลืองในการจัดทา 
เช่น ตะปู สีย้อมไม้ โดยมีขั้นตอน วิธีการนาไม้พาเลทมาขัดด้วยกระดาษทราย แล้วนา
มาประกอบและทาสี โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่1 ช่องสาหรับใส่ขยะ ส่วนที่2 ช่อง
สาหรับใส่ที่โกยผง และส่วนที่3 ช่องสาหรับใส่ไม้กวาด จะได้ บล็อกไม้ใส่ไม้กวาดที่พร้อม
สาหรับการใช้งาน 

ผลการดาเนินการพบว่า บล็อกไม้ใส่ไม้กวาดสามารถจัดเก็บไม้กวาด ที่โกยผง 
และถังขยะ ได้อย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะ และสะดวกต่อการใช้งาน 

นางสาวศิริพร นามกร 
นางสาวศุภิสรา นุ้ยเข็ม 
นางสาวปรีดิ์ฐิญา ป๎ญญาศิริ 

กระถางต้นไม้จาก
กระดาษหนังสือพิมพ์ 

การบัญชี การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากกระดาษ
หนังสือพิมพ์ โดยการนามารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการประดิษฐ์กระถางต้นไม้จาก
กระดาษหนังสือพิมพ์ ไม่ต้องลงทุนมาก การประดิษฐ์กระถางต้นไม้ที่ทาจากกระดาษ
หนังสือพิมพ์ในการดาเนินงานนั้น คณะผู้ดาเนินโครงการได้ทาการศึกษา จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลการทดลอง และเก็บข้อมูล คณะผู้ดาเนินโครงการได้สร้างขึ้นเองจากการ
ค้นคว้าทฤษฎี ตารา บทความ เอกสารต่าง ๆ 

ผลการดาเนินงานพบว่าสิ่งประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากกระดาษหนังสือพิมพ์
สามารถ นาไปใช้ในการทดลองต้นปลูกไม้ มีความคงทนในการใช้งานของกระถางต้นไม้ 
สามารถผลิต เพ่ือจาหน่ายเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน หรือทาเป็นอาชีพเพ่ือสร้าง
รายได้ให้ตนเอง และเป็น การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นกิจกรรมที่
สร้างสรรค ์

 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวเตชิตา ปุญญาคม 
นายสหัสววรษ เจริญจันทร์ 

กระจกดอกไม้กระดาษ 
 

การบัญชี โครงการกระจกดอกไม้กระดาษนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนากระจกให้มีความ
สวยงามมากข้ึนและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของกระจกและผลิตสู่เชิงพาณิชย์ 

ผลการดําเนินการพบว่าจากการดําเนินโครงการพบว่ากระจกธรรมดาเราสามารถ
นํามาดัดแปลงให้มีรูปร่างที่สวยงามขึ้นด้วยความคิดสร้างสรรค์จนทําให้มีผู้สนใจในการ
ตกแต่งกระจกจากกระดาษมีรูปร่างเป็นดอกไม้ และประโยชน์ที่ได้รับได้ความสวยงาม 
และโดดเด่นให้กับกระจกสามารถใช้งานได้จริงยังสามารถนําไปขายในอนาคตได้ 

นางสาวมัทนา กันภัย 
นายสุรศักดิ์ ขวัญเย็น 
นางสาวอรวรรณ เพิกอินทร์ 

กระถางต้นไม้จากผ้า 
 

การบัญชี การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากเศษผ้าโดยการ
นามารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์นอกจากนี้การประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากเศษผ้าไม่ต้อง
ลงทุนมากการประดิษฐ์กระถางต้นไม้ที่ทาจากเศษผ้าในการดาเนินงานนั้นผู้จัดทาได้ทา
การศึกษา จัดเก็บรวบรวมข้อมูล การทดลอง และเก็บข้อมูลคณะผู้จัดทาได้สร้างขึ้นเอง
จากการค้นคว้า ทฤษฎี ตารา บทความ เอกสารต่าง ๆ ไปฝึกปฏิบัติทาการศึกษาของ
นักศึกษาต่อไปผลการดาเนินงานพบว่าสิ่งประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากเศษผ้า ใช้งานได้
จริงได้ทาการทดลองปลูกต้นไม้ ความคงทนในการใช้งาน ของกระถางต้นไม้ ซ่ึงสรุปได้
ว่าอุปกรณ์ใช้งานได้จริงสามารถนามาเป็นรายได้ระหว่างเรียน หรือทาเป็นอาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้ให้ตนเอง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นกิจกรรมที่
สร้างสรรค ์

นางสาวธัญพร รุ่งเรือง 
นางสาวอรัญญา ท้วมลี้ 

แท่งกาวร้อนมหัศจรรย์ 
 

การบัญชี การจัดทําโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ขาย สิ่งประดิษฐ์จากแท่งกาวร้อนมหัศจรรย์ รวมถึงป๎ญหา และ อุปสรรคที่เกิดขึ้นใน 
การทาแท่งกาวร้อนมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จาเป็น 
นับเป็นป๎ญหาที่ต้อง ได้รับการแก้ไข โดยการคิดค้นการประดิษฐ์นี้ขึ้นมาซึ่งเป็น การผลิต
ที่สามารถทาได้ด้วยตนเอง ต้นทุนต่ํา การใช้สิ่งของเหลือใช้ที่มีอยู่ภายในบ้านและที่
สําคัญยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย คณะผู้จัดทาโครงการ จึงมีแนวคิด
ใหม่ที่จะผสมผสานศิลปะสองสิ่งมาประยุกต์รวมกัน ให้เกิด เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ  



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ความคิดสร้างสรรค์นาสิ่งของที่เหลือใช้มาปรับปรุงแก้ไขให้สวยงาม และ สร้าง

ความสามัคคีในชุมชนได้อีกด้วย จากการสํารวจความพึงพอใจ ของนักเรียนนักศึกษา
และคณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จานวน 16 คน ที่มีต่อโครงการสิ่งประดิษฐ์
จากแท่งกาวร้อนมหัศจรรย์ จากผลการทดลองพบว่าสามารถใส่ได้จริงและมี
ประสิทธิภาพในการสวมใส่โดยไม่ทะลุและขาด 

นางสาวเกษมณี นามกร 
นางสาววรรณวิภา วายุครุช 
นางสาวอารียา อัคร์พัฒน์ 

ตู้เก็บพวงกุญแจ 
 

การบัญชี การจัดทาโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทาตู้เก็บพวงกุญแจและเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับไม้พาเลทที่เหลือใช้ สามารถใช้งานได้จริง และศึกษาเว็ปไซต์ที่ใช้ออกแบบ
โครงสร้างก่อนการประดิษฐ์จริงในรูปแบบสามมิติ 

ผลการศึกษาและจัดทาโครงงานพบว่าลดปริมาณขยะไม้พาเลทจากโรงงาน
อุตสาหกรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเวลาในการจัดทาสร้างผลงาน            
ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปเป็นอาชีพเสริมได้  เป็นสิ่งของ
ตกแต่งและจัดเก็บสิ่งของเพ่ือความสะดวกในการใช้งานที่นามาจากวัสดุเหลือใช้ ซึ้งนํา
กลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เพ่ิมความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นและใช้วัสดุอุปกรณ์
จากการเหลือใช้ที่สามารถหาได้ง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่คุ้มค่า 

นางสาวกาญจนาภรณ์ ต่ายสุวรรณ์  
นางสาวบุญสิตา      ยิ้มจันทร์  
นางสาวอัจริยวรรณ์ จิ๋วรักษา  

พริกข้ีหนูสู้มด การบัญชี โครงงานพริกข้ีหนูสู้มด ดําเนินการเพ่ือต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการนําพริก
ขี้หนู มากําจัดมดมีประสิทธิภาพดีใกล้เคียงกับสารเคมี ต้นทุนต่ํา และไม่เป็นอันตราย 
เพราะใช้วัตถุดิบที่ทําจากธรรมชาติ เช่น พริก โดยมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าโดยการนํา
พริกมาป๎่นให้พอละเอียด จากนั้นนํามากรองเอาแต่น้ําผสมปูนปลาสเตอร์คนให้เข้ากัน 
จากนั้นใส่ผสมอาหาร นํามาเทลงแม่พิมพ์รูปพริก นําไปตากแดดจนแห้งพอปูน
ปลาสเตอร์แห้ง แกะออกจากแม่พิมพ์จะได้พริกนําไปกําจัดมด และแมลงสาบ 

ผลการทดลองพบว่า สามารถนําพริกขี้หนูสู้มดไปกําจัดมดและแมลงสาบได้จริง 
มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์กําจัดมดที่มีสารเคมี มีต้นทุนต่ํา สามารถทําใช้ได้
เอง ภายในครัวเรือนเพ่ือช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวพิยดา  คุ้มฤทธิ์ 
นางสาวสุพัตรา  โพธิ์แก้ว 

เปเปอร์มาแช่จาก
กระดาษหนังสือพิมพ์ 

(กระปุกออมสิน) 

การบัญชี การจัดทําโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ป๎จจุบันของเราได้ประสบป๎ญหาภาวะโลก
ร้อนและต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนนั้นส่วนใหญ่เกิดการทําลายสิ่งแวดล้อมของ
มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทําลายปุา การเผาทําลายขยะ หรือ การทิ้งขยะเรี่ยราด                
ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน และป๎ญหาขยะยังเป็นป๎ญหาใหญ่ในหลายๆ 
ประเทศรวมไปถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันขยะนั้นแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มซึ่งขยะจาก
กระดาษนั้นเป็นขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายกลุ่มของ
ข้าพเจ้าจึงคิดที่จะทําโครงงานการประดิษฐ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทคัดย่อ โครงงานนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
แผนกวิชาการบัญชี 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายป๎ณณวิชญ์ ทิพย์มงคลรัตน ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม 

Microsoft Excel สา
หรับการคิดค่า ใช้จ่ าย
พาหนะ บริษัท เวสเทิร์น 
ดิจิตอล (ประเทศไทย) 
จากัด 

การบัญชี การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นหลักฐานการใช้เชื้อเพลิงของ
ยานพาหนะรับ-ส่งพนักงานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด ทั้งนี้ยัง
ต้องลงบันทึกไว้สาหรับการเบิก-จ่าย ค่าเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการ 

ในการดาเนินงาน ผู้จัดทาได้ทาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการคิดสูตรคํานวณ
ค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิง เพ่ือความแม่นยาในการเบิก-จ่ายค่าเชื้อเพลิงให้กับ
ผู้ประกอบการหลักจากที่ผู้จัดทาให้ศึกษาสูตรคํานวณค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเสร็จสินแล้ว      
จึงทาการทดสอบ  เพ่ือตรวจสอบการทางานและหาข้อบกพร่อง ซึ่งผลที่ได้คือ สามารถ
นามาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม 

นางสาวทัศนีย์ ลมสูงเนิน 
นางสาวพรมธิดา ศิริจรรยา 

ลิ้นชักจากกระดาษ
ลูกฟูก 

การบัญชี เนื่องจากทางสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไปรับการฝึกงานได้มีการผลิต
เกี่ยวกับเครื่องสําอางซึ่งการจัดส่ง หรือการบรรจุของมีการใช้งานในลักษณะของลัง
กระดาษประเภทลูกฟูกเป็นจานวนมาก โดยลังกระดาษพวกนี้ทางบริษัทได้ทาการนาไป
ทิ้งทาลายจึงทาให้ขยะประเภทนี้มีเยอะพอสมควร 
คณะผู้จัดทา จึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาโดยการนาลังกระดาษลูกฟูกเหล่านั้นมา
ทาให้เป็นลิ้นชักจากลังกระดาษลูกฟูก เพ่ือช่วยนาสิ่งของที่เหลือใช้หรือไม่ใช้แล้วมาแปร
รูปขึ้นใหม่ให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

จากการทาแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการทดลอง ใช้ลิ้นชักจาก
ลังกระดาษลูกฟูก ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน พบว่าผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจ
มาก ในส่วนของลิ้นชักจากลังกระดาษลูกฟูก มีความแข็งแรงทนทานได้มากกว่าลิ้นชัก
อ่ืน ๆ ทั่วไป และยังสามารถวางตั้งสิ่งของได้มากกว่าลิ้นชักท่ัวไป 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวสุนัดดา ยิ่งยง 
นางสาวปิยะธิดา ชื่นจรูญ 

การผูกเช็คในระบบ SAP การบัญชี โครงการการผูกเช็คในระบบ SAP ที่สร้างขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขป๎ญหาการ
ผิดพลาดในการปริ้นเช็ค สะดวกต่อการทางาน เพ่ือสามารถเช็คในระบบได้ทันทีโดยไม่
ยุ่งยากต่อการหาเลขที่เช็คในเล่มเช็ค เนื่องจากเล่มเช็คมีหลายธนาคาร เช็คเป็นเอกสาร
ในรูปแบบของตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า "ผู้สั่งจ่าย" สั่ง "ธนาคาร" ให้ใช้เงินจาน
วนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคาสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่ง
เรียกว่า "ผู้รับเงิน" 

การผูกเช็คในระบบ SAP ช่วยให้สามารถทางานในระบบที่ให้ความสําคัญกับ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทาให้รู้จักการแก้ไขป๎ญหาข้อผิดพลาดของการทาเช็ค และเป็น
การฝึกประสบการณ์ในการทางานได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างในการทางานเรื่องการ
ทาเช็คจ่ายเช็ค ซึ่งสามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ตลอดจนผู้จัดทา
สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะในรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขางานการบัญชี เพ่ือนามาสร้างสรรค์ และพัฒนาการทางาน ทาให้เกิดทักษะ 
เสริมสร้างประสบการณ์ตามคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝ๎งคุณธรรมที่พึงประสงค์ของ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนน้อมนานโยบายสถานศึกษามาใช้ใน
การดารงชีวิตในอนาคต 

จากการสํารวจความพึงพอใจ พนักงานฝุายบัญชี และการเงิน บริษัท อีโนเว             
รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวน 5 คน ที่มีต่อโครงการเรื่องการการผูก
เช็คในระบบ SAP โดยมีระดับความคิดเห็นมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 

นางสาวคลอรีน      คริโซโลโก 
นางสาวดวงนฤมล   เจียมสง่า 
 

ไม้แขวนผ้า
อเนกประสงค์ 

 

การบัญชี เนื่องจากสังคมไทยในป๎จจุบัน มีผู้ที่มีการอาศัยใช้ชีวิตอยู่ ในพ้ืนที่จํากัด 
ยกตัวอย่างเช่น การใช้ชีวิตของคนทํางานที่ย้ายจากชนบทมาทํางานในกรุงเทพมหานคร 
นักศึกษาที่ต้องใช้ชีวิตในหอพักที่มีพ้ืนที่จํากัด เป็นต้น ซึ่งการใช้ชีวิตของคนทั่วไป              
ที่มีพ้ืนที่อยู่อาศัยที่จํากัดนั้นมีปริมาณเสื้อผ้าเพ่ิมขึ้นตามสังคมนิยม เพราะมีการแต่งกาย
ที่เปลี่ยนไปตามแฟชั่น ตามยุคสมัยนั้น ๆ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ดังนั้น คณะผู้จัดทํา เป็นนักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานี จึงมีแนวคิดใหม่ที่จะจัดทํางานวิจัยเพ่ือช่วย
ประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จํากัดได้แก้ไขป๎ญหาในการตากผ้า และประหยัดพ้ืนที่
ในการตากผ้าเพิ่มมากขึ้น เพราะไม้แขวนผ้าอเนกประสงค์นั้นมีขนาดที่กะทัดรัด สะดวก 
ใช้ง่าย อีกท้ังยังแขวนเสื้อผ้าได้มากถึง 50 ชิ้น  

จากการสํารวจความพึงพอใจ ของประชากรทั่วไปจํานวน 25 คน ที่มีต่อโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ไม้แขวนผ้าอเนกประสงค์ โดยมีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
4.63 

นางสาวกานศิริ  อยู่ชมสุข 
นางสาวอรวี  ตีนา 

การตรวจนับและการ
เปลี่ยนปูายระบุรายการ
สินทรัพย์แบบใหม่ 

การบัญชี โครงการ เรื่อง การตรวจนับและการเปลี่ยนปูายระบุรายการสินทรัพย์แบบใหม่ 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจนับสินทรัพย์ และการนํารายการสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงออก
จากทะเบียนสินทรัพย์จะทําให้รายการสินทรัพย์ในทะเบียนมีความถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริงมากที่สุด 

นางสาวสิริวิมล  สิงโต 
นางสาวภาวิณี  ระวิงทอง 

การใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีของภาษามูลค่าเพ่ิม 

การบัญชี ภาษีซื้อ เป็นภาษีที่มีประโยชน์ในการประกอบกิจการ เพ่ือใช้สิทธิทางภาษีได้
สูงสุด ภาษีซื้อเกิดข้ึนในเดือนใดก็ถือเป็นภาษีในเดือนนั้น การนําใบกํากับภาษีซื้อไปใช้ใน
เดือนอื่นซึ่งไปใช้ในเดือนอ่ืนซึ่งมิใช่เดือนที่ออกใบกํากับภาษี มีเหตุจําเป็นโดยผ่อนผันให้
นําไปหักในเดือนภาษีหลังจากเดือนที่ระบุไว้ในใบกํากับภาษีได้ 

นางสาวศิริรัตน์  อรัญเวศ 
นางสาวปรียนันท์ ภูมิจันทร์ 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงานภาษีซื้อ 

การบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีซื้อมีความสําคัญอย่างมาก เนื่องจาก
แผนกบัญชีมีการตรวจสอบเอกสารใบกํากับภาษีเพ่ือนําไปยื่นต่อกรมสรรพากร               
โดยผู้รับผิดชอบต้องมีความละเอียดรอบลอบในการตรวจสอบ หากเกิดข้อผิดพลาด             
จากการตรวจสอบภาษีซื้อนั้น 

การตรวจสอบภาษีซื้อ ทําให้งานมีความถูกต้อง และละเอียดมากขึ้น และยัง
สะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อผิดพลาด จากการใช้งานการตรวจสอบความถูกต้องพบว่า 
มีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน จึงสามารถนํามาใช้งานได้จริง 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวกานต์ชนก  เมฆไพร 
นางสาวนรกมล  ศรีม่วง 

ก า ร จั ด ก า ร เ งิ น เ บิ ก
ล่ ว ง ห น้ า สํ า ห รั บ
ค่าใช้จ่ายในการนําเข้า
สินค้าระหว่างเดือนให้
มูลค่าเป็นศูนย์ของบริษัท 
อี โ น เ ว  รั บ เ บ อ ร์ 
(ประเทศไทย)  จํ ากัด 
(หมาชน) 

การบัญชี เนื่องจากยอกเงินทดรองจ่ายสําหรับค้าใช้จ่ายในการนําเข้าสินค้า ไม่สามารถนํา
มูลค่าเงินที่เบิกไปมาจัดการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ทําให้มียอดเงินคงค้างในระบบเกิด
จากเอกสารถึงล่าช้า และสูญหายระหว่างทางทําให้ไม่สามารถจัดการยอดเงินเบิก
ล่วงหน้าให้ครบภายในเดือนนั้นๆ 

จากการสํารวจความพึงพอใจ ของนักศึกษา จํานวน 4 คน และพนักงานฝุาย
บัญชี และการเงิน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (หมาชน) จํานวน 4 คน 
ที่มีต่อโครงการเรื่องการจัดการเงินเบิกล่วงหน้าสําหรับค่าใช้จ่ายในการนําเข้าสิ้นค้า
ระหว่างเดือนให้มูลค่าเป็นศูนย์ โดยมีระดับความคิดเห็นมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.42 

นางสาววยดา  แสงภู ่
นางสาววรดา  หัสเดชะ 
นางสาววาสนา  บุตรดี 

ราวตากผ้าแบบแขวน การบัญชี โครงการฉบับนี้เสนอ ราวตากผ้าแบบแขวน ซึ่งในการตากผ้าแต่ละครั้งต้องตาก
ในที่มีแสงแดด จําทําให้ผ้าแห้งไว และไม่มีกลิ่นอับ แต่ในการตากผ้าแต่ละครั้งต้องมีคน
คอยเก็บเมื่อผ้าแห้งหรืออาจเปียกเฉพาะฝนตกได้ 

ผลการดําเนินงานพบว่า ผู้สนใจมีความพึงพอใจในเรื่องความสะดวกต่อการใช้
งานโดยมีระดับความคิดเห็นมาก และมีผลเฉลี่ยสูงสูด 4.30 อาจเนื่องจากการใช้งานที่
สะดวก และใช้พื้นที่ไม่มาก 

นางสาวกัลยาวดี  ปทุมมณี 
นางสาวนิลป๎ทม์  พรมกลิ่น 

พรมเช็คเท้าจากไหมพรม การบัญชี จากผลของโครงการผู้ที่ทดลองใช้ไหมพรมเช็ดเท้า พอใจกับการใช้เพราะสามารถ
ทําได้การผ่อนคลายช่วยลดอาการปวดหลัง และความตึงเครียดประสาท การไหลเวียน
ของโลหิต สามารถใช้เป็นฐานรองรับเท้าได้เช่นกัน ทําให้เลือดไหลเวียนได้ง่าย และเพ่ิม
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ช่วยปูองกันและลดอาการปวดเท้าขณะที่คุณต้องทนนาน 

นางสาวนฤมล  เซี่ยงจิ๋ว 
นางสาวทานตะวัน  ลาจังหรีด 
นางสาวสุวรรณา  ทองเขียว 

พวงมาลัยจากกระดาษ
ทิชชู 

การบัญชี จากการทําแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการทดลองใช้พวงมาลัย
จากกระดาษทิชชู่ ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คน พบว่า ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจ
มาก ในส่วนของพวงมาลัยฯ มีรูปแบบที่สวยงามเสมือนของจริง มีกลิ่นที่ติดทนนานกว่า
พวงมาลัยดอกไม้สด คงมนต่อสภาพแวดล้อม ใช้ได้หลากหลายเทศกาลและไม่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวยุพาพร  พุฒบรรจง 
นางสาวศุภารินทร์  โมมา 

ตะเกียบแฟนซี การบัญชี ในป๎จจุบันจะเห็นได้ว่าขวดน้ําที่กินน้ําหมดแล้วเหลือใช้เยอะมาก ซึ่งขวดนําเรา
นําไปขายหารายได้เพ่ิม หรือนํามาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ ได้ อาทิเช่น ทําเป็นโคมไฟ  

ทําเป็นกล่องใส่ปากกา ดินสอ และอ่ืนๆ อีกมากมาย คณะผู้จัดทําจึงได้นําฝาขวด
น้ํามาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์เพ่ือความสะดวกในการทานอาหาร สามารถใช้ได้จริงทั้งคน         
ที่สามารถใช้ตะเกียบเป็นและใช้ตะเกียบไม่เป็น เนื่องจากในการทานอาหารบางอย่างที่
ต้องใช้ตะเกียบในการรับประทาน เช่น หมูกระทะ ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น  

นางสาวบริมาส  แจ่มเจริญ 
นางสาวจริยาพร  แสงศศิธร 
นางสาวนภาภรณ์  นุชดอนไผ่ 

สบู่สมุนไพร การบัญชี จากการทาแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการทดลอง สบู่สมุนไพร 
ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน พบว่าผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจมาก ในส่วนของ                
สบู่สมุนไพร ใช้ฟอกผิว ทําความสะอาดได้ทั้งใบหน้าที่เป็นสิว ตามลําตัว  สิวที่หลัง                 
ฝูา บริเวณขาหนีบ รักแร้ที่หยาบกราน ให้ดูอ่อนนุ่มเรียบเนียน มากกว่าสบู่ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทคัดย่อ โครงงานนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวชลดา    สุขบริบูรณ์ 
นางสาวทิพวัลย์  ทองกลาง 

เว็บไซต์สื่อการสอน เรื่อง 
การออกแบบเว็บไซต์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเว็บไซต์ให้กับโรงเรียนวัดเขียนเขต 
ครู และ บุคลากรภายในโรงเรียนให้มีเว็บไซต์ที่จะสามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ออกแบบเว็บไซต์เพ่ือใช้ สําหรับศึกษาและนําไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และ
ทําให้การค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ ได้ง่ายและเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ได้อย่าง
รวดเร็ว  

ผลการดําเนินงานพบว่า  
คณะผู้จัดทําจึงสรุปแล้วว่าเราจะสร้างเว็บไซต์สื่อการสอน เรื่อง การออกแบบ

เว็บไซต์ ขึ้นมา ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับ
ผู้ที่จะต้องการเข้ามาศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ 

นางสาวรุ่งกลม โต๊ะมิ 
นางสาวลัดดา ขําอิง 

เครื่องดูดฝุุนจาดขวด
พลาสติก 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการเรื่องเครื่องดูดฝุุนจากขวดพลาสติก จากการทดลองสรุปได้ว่าเครื่องดูด
ฝุุนสามารถดูดฝุุนละอองที่อยู่ตามซอกมุมได้ดี 
 ในการดําเนินงานคณะผู้จัดทําได้นําอะแดปเตอร์  มอเตอร์ไฟฟูาและขวด
พลาสติกเป็นวัสดุหลักในการทําเครื่องดูดฝุุนจากขวดพลาสติกโดยเจาะก้นขวดพลาสติก
ให้ได้ขนาดความกว้างที่พอดีกับมอเตอร์แล้วนํามอเตอร์ใส่ไปด้านในขวดโดยจะให้
มอเตอร์ด้านที่เจาะก้นไว้แล้วนํากาวร้อนยืดมอเตอร์ไว้กับขวดน้ําพลาสติกอีกทีจากนั้น
ตอสายไฟจากมอเตอร์ออกมาเพ่ือจะได้เชื่อมต่อกับอแด็ปเตอร์ได้ 
 ผลการดําเนินการพบว่าโครงการที่เราได้ทําขึ้นนั้นสามารถใช้งานได้จริงและเป็น
การนําชิ้นส่วนเหลือใช้มาใช้งานได้ใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์ได้และสามารถให้ผู้สนใจ
นําไปต่อยอดได้ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายชัชพงศ์ ศรีไทย 
นายวรเมธ จักรวาลกุล 

 ลิ้นชักจากวัสดุเหลือใช้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการเรื่องลิ้นชักจากวัสดุเหลือใช้มีที่มาและความสาคัญเนื่องด้วยในที่ทา
งานของเราได้มีวัสดุที่เหลือใช้หรือไม่ได้ใช้งาน ซึ่งเราได้นาวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานหรือเหลือใช้
มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยลดปริมาณของวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานหรือวัสดุเหลือ
ใช้ ในการดาเนินงานนั้นทางคณะผู้จัดทา ได้ทาการศึกษาและคานึงถึงการใช้งานได้จริง
ของลิ้นชักจากวัสดุเหลือใช้  
สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้
แล้วนามารีไซเคิลให้เป็นชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ในการใช้งาน จึงได้คิดสร้างลิ้นชักจาก
วัสดุเหลือใช้จากความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมา  

ลิ้นชักจากวัสดุเหลือใช้สามารถนาไปใช้งานได้จริงและยังสามารถนาสิ่งประดิษฐ์
นี้ไปใช้ในการเก็บเอกสารหรือสิ่งของได้  

นายกิตติทัต สิงหาชาลี     
นายวีรวัฒน์ ประชานันท์   
นายสิทธิพงษ์ งามทวี 

ที่ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์
และรถจักรยานยนต์จาก
สวิทช์ชิ่ง 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        โครงการเรื่องท่ีชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์จากสวิทช์ชิ่งมีที่มาและ
ความสําคัญเนื่องด้วยในที่ทํางานของเราทําเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟูาเป็นหลักซึ่งเราอยาก
ให้ซึ่งเราอยากให้แบตเตอรี่ที่หมดแล้วกลับมาใช้ได้อีกครั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลาซึ่งที่ชาร์จแบตรถยนต์ทํามาจากวัสดุที่หาได้ง่ายที่ชาร์จแบตเตอรี่
รถยนต์ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่ใหม่ 
       สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ทําขึ้นมาเพ่ือต้องการให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่ต้องการที่
จะเปลียนแบตเตอรี่ใหม่ นําไปชาร์จเพื่อให้แบตเตอรี่กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง และไม่ต้อง
ไปซื้อแบตเตอรี่มาเปลียนใหม่ เพราะแบตเตอรี่มีราคาที่แพง 
       ที่ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์จากสวิทช์ชิ่งชิ้นนี้สามารถนําไป
นําไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวัน  
 
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายสมิทธ์  พ่ึงบางกรวย 
  
 

โซฟอสซีเคียวริตี้แอน
คอนโทรน 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานจักรยานยนต์ และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์2จังหวะ 
HONDA NOVA 110cc ว่ามีหลักการทํางานอย่างไรเพ่ือที่จะได้นําเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการ
ทดสอบเป็นแบบเก็บข้อมูลที่คณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองได้จากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา 
เอกสาร และนําเครื่องยนต์ไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาต่อไป 

คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดสาธิตระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ 2
จังหวะ HONDA NOVA 110cc เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียน
การสอนของรายวิชางานจักรยานยนต์ อย่างเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็น
ชิ้นงานต้นแบบในการพัฒนาชุดสาธิตระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ 2จังหวะ HONDA 
NOVA 110cc และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้แก่รุ่นน้อง และ
รุ่นต่อไปได้ศึกษาเล่าเรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์  

นายสายธาร แก้วสุวรรณ์  เวปไซต์ระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้นและการใช้งา
ระบบปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องยนต์สเตอร์ลิงเป็นเครื่องยนต์ความร้อนระบบปิด 2 จังหวะใช้ความร้อน
จากภายนอกและใช้ก๊าซเป็นสารทํางาน ประดิษฐ์ขึ้นเป็นเครื่องแรกในปี 1816 โดย 
Robert Sterling ทางคณะผู้จัดทําได้สร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิงขึ้นมาสองตัวสองเครื่อง 
คือเครื่องต้นแบบและเครื่องที่นําไปใช้ผลิตกระแสไฟ จากนั้นทาการทดลอง โดยให้ความ
ร้อนกับเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่อง ทําการบันทึกผล การทดลอง และนํางานที่ได้จาก
เครื่องยนต์ไปใช้ขับอัลเทอร์เนเตอร์ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา จากการทดลอง 
 สรุปได้ว่าอุณหภูมิที่ให้กับเครื่องยนต์และรอบเครื่องยนต์ มีความสัมพันธ์กันคือ 
เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้นรอบเครื่องยนต์จะเพ่ิมขึ้นด้วย ผลการทดลองได้ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่
220 องศาเซลเซียสและรอบเครื่องยนต์สูงสุดที่ 1089 รอบต่อนาที แต่เนื่องจากชุด
ลูกสูบที่ทํามาจากหลอดแก้วจะรับอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส ถ้า 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   อุณหภูมิมากกว่า 220 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 220 องศาเซลเซียส จะส่งผล

ให้ชุดลูกสูบที่ทาจากหลอดแก้วแตก และเกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์   
ดังนั้นจึงมีค่าความปลอดภัยของเครื่องยนต์อยู่ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส 

เป็นค่าอุณหภูมิที่ปลอดภัยที่สุด และได้นําเครื่องยนต์ไปขับอัลเทอร์เนเตอร์ที่รอบ 850 
รอบต่อนาที ได้กระแสไฟฟูา 6.30 โวลต์ เป็นค่ากระแสไฟฟูาสูงสุด 

นายบุณฑริก  ผลสวัสดิ์ เวบไซต์การขอติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟูา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทําให้มีความง่ายและคล่องตัวในการ
บริการในการ วิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP มีความล่าช้าในการซ่อมดังนั้น เพ่ือ
ความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานให้ก้าวสู่สากลและเป็นชิ้นงาน
ต้นแบบในการพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆได้หลากหลายแบบ ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้
ทําการศึกษา ในการวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP นั้น คณะผู้จัดทําจึงเห็น
ความสําคัญในส่วนนี้ ทําอย่างไรถึงจะมีความง่ายต่อการเรียนรู้และศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ 
ของระบบหัวฉีด DCP ในการบริการนั้นจะทําการวิเคราะห์โค้ดไฟ และทําการแก้ป๎ญหา 
จากนั้นจึงทําการลบโค้ดของป๎ญหานั้นๆ เพ่ือมิให้ป๎ญหานั้นกลับมาแสดงใหม่อีกครั้ง
ดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP              
เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายและศึกษาว่าเซ็นเซอร์นั้นๆมีลักษณะเป็นแบบใด  

ผลการดําเนินงานพบว่าชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP ที่เราได้
สร้างสรรค์ขึ้นนั้นสามารถใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตอบสนองต่อการใช้
งานได้เป็นอย่างด ีและมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

นางสาวธทันธรณ์ พรดีสิทธิไชย 
นางสาวฤทัยทิพย์ บุตรวงศ์  

เว็บไซต์โฆษณาตัวอย่าง
สินค้าในบริษัท บี บี เวล
เดอร์ จํากัด 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเว็บไซต์ให้กับบริษัท บี บี เวลเดอร์
จํากัดทําให้เว็บไซต์สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือประกาศข่าวสารได้ชัดเจน และทําให้การ
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ง่ายและทําให้เกิดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลบริษัท บี บี 
เวลเดอร์จํากัดได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในการตัดสินใจและอํานวยความสะดวกในด้านการ
หาข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   จากการทําเว็บไซต์โฆษณาตัวอย่างสินค้าที่มีในบริษัท บี บี เวลเดอร์ จํากัด      

เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท และได้ทราบถึงช่องทางการติดต่อช่วยในการ
ตัดสินใจและอํานวยความสะดวกผู้ที่สนใจในการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น เพราะยุคสมัย
ตอนนี้ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจําวันกันมากขึ้น และทําให้เกิดช่องทาง
ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วได้รู้ถึงสินค้าที่เราต้องการมากยิ่ งขึ้นเพราะคนส่วน
ใหญ่จะค้นคว้าหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพ่ือช่วยในการตัดสินใจมากยิ่งข้ึน  

ผลการดําเนินการพบว่าโครงการเว็บไซต์โฆษณาตัวอย่างสินค้าที่มีในบริษัท บีบี 
เวลเดอร์ จํากัดทําให้เกิดประโยชน์และใช้งานเว็บไซต์ได้จริงและช่วยในการตัดสินใจและ
อํานวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจในการสั่งซื้อสินค้าต่างๆในโรงงานหรือบริษัทเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น สามารถกดเข้ารับชมหน้าเว็บไซต์ 
บริษัท บีบี เวลเดอร์ จํากัด ทางโทรศัพท์และช่องทางอ่ืนฯ 

นางสาวศิริรักษ์  เลือดนาวี 
นางสาวสุรีรัตน์  ทองพูน 
นางสาวอรุณรัตน์ เอ่ียมอนงค์ 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายใน
เคสคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป๎จจุบันเนื่องจากคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งต่อสังคมของ
มนุษย์เราล้วนนําคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน จนกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์
เป็นป๎จจัยที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตและการทํางานในชีวิตประจําวัน ฉะนั้นการ
เรียนรู้เพื่อทําความรู้จักกับคอมพิวเตอร์จึงถือเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่ง 

สื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายในเคสคอมพิวเตอร์ คือ ใช้แผ่น
อะคริลิคแทนเคสเดิมที่เป็นสีทึบและนําอุปกรณ์ที่คณะผู้จัดทําได้เตรียมไว้มาติดตั้งหรือ
ประกอบ ไว้บนแผ่นอะคริลิค และนําแผ่นอะคริลิคประกอบกันให้เป็นเคส เพ่ือเป็นสื่อ
การเรียนการสอนเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายในเคส แสดงถึงชิ้นส่วนต่างๆและการ
เชื่อมโยงของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่คณะผู้จัดทําได้ติดตั้งไว้ ซึ่งเราได้เลือกทําโครงการนี้
เพราะ สามารถนําไปใช้ประโยชน์แก่ครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไป 

สื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายในเคสคอมพิวเตอร์ นําเสนอชิ้นส่วน
ต่างๆและการเชื่อมโยงของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ จากการทดสอบสื่อการเรียนการสอบ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายในคอมพิวเตอร์ ไม่มีข้อบกพร่องสามารถทํางานได้ตามปกติ               

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน และให้ความรู้แก่นักเรียน
นักศึกษารุ่นต่อไปได้เป็นอย่างดี 

นายสุรพงษ์ ภารแผ้ว 
นายรัตติพงษ์ ราชสีห ์
 

ชุดเครื่องฉายภาพ
เคลื่อนที่เพ่ือการเรียนรู้  
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําชุดเครื่องฉายภาพเคลื่อนที่เพ่ือการ
เรียนรู้สําหรับช่วยอาจารย์ผู้สอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมาก โดยชุด
เครื่องฉายภาพเคลื่อนที่เพ่ือการเรื่ยนรู้ใช้เพาเวอร์เป็นตัวขับเสียงออกลําโพง ซึ่งชุดสื่อ
การเรียนการสอนภาพและเสียงนี้ได้ ติดตั้งเพาเวอร์เข้ากับโครงสร้างชุดสื่อการเรียนการ
สอนภาพและเสียง 

วิธีการดําเนินการจัดสร้างชุดเครื่องฉายภาพเคลื่อนที่เพ่ือการเรียนรู้ ได้มีการ
เขียนแบบโครงสร้างชุดสื่อการเรียนการสอนภาพและเสียง ได้ทําการตามแบบที่กําหนด
ไว้และได้จัดทําชิ้นส่วนเพ่ือให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับชุดเครื่องเสียงและทีวี แล้วนํา
โทรศัพท์กับชุดเครื่องขยายเสียงติดตั้งเข้ากับโครงสร้างชุดเครื่องฉายภาพเคลื่อนที่เพ่ือ
การเรียนรู้ ชุดเครื่องฉายภาพเคลื่อนที่เพ่ือการเรียนรู้มีส่วนประกอบดังนี้ 1.ทีวี 1 เครื่อง 
ไมโครโฟน 1 ชุด ลําโพง 1 ชุด 

โครงการเครื่องฉายภาพเคลื่อนที่เพ่ือการเรียนรู้ หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จ
แล้ว จึงทําการทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข้อบกพร่องของชุดเครื่องขยาย
เสียง ซึ่งผลที่ได้คือชุดสื่อการเรียนการสอนภาพและเสียง ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายวัชระ       จารุเหตุ 
นายสิทธิพล    บาลี 
 

ชุดถอด-ประกอบอัล
เทอร์เนเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์ให้มี
ประสิทธิภาพในระบบการทํางานของมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์ว่ามีหลักการทํางานอย่างไร
เพ่ือจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

นาย ธนากร     ชามน้อย 
นาย วิษณุ       อุดหน่อ 
 

ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เก็บข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองได้จากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารต่างๆ และมอเตอร์สตาร์ทไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาต่อไป 
          จาการการทดลองถอด-ประกอบมอเตอร์สตาร์ทผลการทดสอบปรากฏว่า ชุด 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ถอด-ประกอบมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์ใช้เวลาในการถอด-ประกอบไม่เกินเวลามาตรฐาน

ที่กําหนดไว้ดังนั้นสรุปได้ว่า ชุดถอด-ประกอบมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์สามรถใช้เป็นสื่อ
การเรียนการสอนได ้

นายณัฐนันท์   บัวตูม 
นายพันธกานต์ ไชยแก้ว 
นายพิษณุ       แย้มเจริญ 
 

ชุดสาธิตหลักการทํางาน
ของรถจักรยานยนต์เวฟ
110 i 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหม้อน้ํา
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เครื่องมือ ที่ผู้ จัดทําสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความเห็นต่อเครื่องมือว่ามีประสิทธิภาพในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดย
สามารถอภิปายผลได้ดังนี้ 
  จุดประเมินที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง จุดประเมินที่บอกว่า
นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนําไปใช้งานจาก
ความเห็นต่อจุดประเมินดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า เครื่องมือที่ผู้จัดทําสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนําไปใช้และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทําในครั้งนี้ 
  โครงการชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหม้อน้ําประกอบการเรียนการสอน 
หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้ว จึงทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหา
ข้อบกพร่องของชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหม้อน้ํา ซึ่งผลที่ได้คือชุดอุปกรณ์ตรวจเช็ค
แรงดันหม้อน้ําสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้จริง 

นาย ณัฐนันท์    สุทธิประภา 
นาย ธีรดนย์     ศรีโพธิ์ช้าง 
 

ชุดโต๊ะเชื่อม
อเนกประสงค์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อจัดทําชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ 
LPG สําหรับช่วยอาจารย์ผู้สอน โดยใช้ชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG สอนใน
รายวิชาติดตั้งแก๊สรถยนต์ได้  

วิธีการดําเนินการจัดสร้างชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG ได้มีการ
ร่างแบบโครงสร้างชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG และทําการจัดทําตามแบบ
โดยการย่อขนาดชิ้นส่วนชุดสาธิตประกอบการเรียนการสอนให้ได้ตามแบบ และจัดซื้อ
อุปกรณ์เพ่ือให้เหมาะสมกับชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG แล้วนําอุปกรณ์  



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ของหัวฉีดก๊าซ LPG มาติดตั้งเข้ากับโครงสร้างชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีด

ก๊าซ LPG เพ่ือให้สามารถควบคุมระบบต่างๆของชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ 
LPG ได้  

โครงการชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จ
แล้วจึงทําการทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข้อบกพร่องของชุดระบบหัวฉีด
ก๊าซ LPG ซึ่งผลที่ได้คือชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีด 

นาย นนทนันท์   มารศรี 
นาย สิทธิราช     วังคะฮาต 
 

ชุดฝึกถอดประกอบ
ระบบจุดระเบิด
รถจักรยานยนต์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดสาธิตเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์ 
ผู้ เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เครื่องมือ ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้ได้ตามวัถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแล้วผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มี
ความเห็นต่อเครื่องมือว่ามีประสิทธิภาพในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดย
สามารถอภิปายผลได้ดังนี้ 
 จุดประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง จุดประเมินที่บอกว่า
นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนําไปใช้งานจาก
ความเห็นต่อจุดประเมินดังกล่าวแสดง 

นาย กมลเชฎร์  ตันยะสิทธิ์ 
นาย บัณฑิต     พึ่งไพฑูรย์                       

ชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟ
หน้ารถยนต์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําเครื่องยนต์ติดแก๊ส 2 ระบบครั้งนี้ขึ้นเพ่ือ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
เครื่องยนต์ติดแก๊สที่มีคุณภาพโดยมีวิธีการดําเนินงานสร้างสิ่งประดิษฐ์ดังนี้มีการวาง
แผนการพัฒนาและออกแบบชิ้นงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดทําชิ้นงานเพ่ือเตรียมการ
สร้างชิ้นงาน ดําเนินการสร้างตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ทดลองใช้ปรับปรุงแก้ไขแล้วนําให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแล้วทําการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ติดแก๊ส 2 
ระบบและคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ปรากฏว่าเครื่องยนต์ติดแก๊ส 2 ระบบที่สร้างขึ้นมี
คุณภาพและประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  

เครื่องยนต์ติดแก๊ส 2 ระบบสามารถใช้เชื้อเพลิงแก๊สLPGและน้ํามันได้จริงและ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ระดับการใช้งานที่ดี 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นาย ธนากร     ชามน้อย 
นาย วิษณุ       อุดหน่อ 
 

ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เก็บข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองได้จากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารต่างๆ และมอเตอร์สตาร์ทไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาต่อไป 
          จาการการทดลองถอด-ประกอบมอเตอร์สตาร์ทผลการทดสอบปรากฏว่า ชุด
ถอด-ประกอบมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์ใช้เวลาในการถอด-ประกอบไม่เกินเวลามาตรฐาน
ที่กําหนดไว้ดังนั้นสรุปได้ว่า ชุดถอด-ประกอบมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์สามรถใช้เป็นสื่อ
การเรียนการสอนได้ 

นายณัฐนันท์   บัวตูม 
นายพันธกานต์ ไชยแก้ว 
นายพิษณุ       แย้มเจริญ 
 

ชุดสาธิตหลักการทํางาน
ของรถจักรยานยนต์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหม้อน้ํา
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เครื่องมือ ที่ผู้ จัดทําสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความเห็นต่อเครื่องมือว่ามีประสิทธิภาพในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดย
สามารถอภิปายผลได้ดังนี้ 
  จุดประเมินที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง จุดประเมินที่บอกว่า
นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนําไปใช้งานจาก
ความเห็นต่อจุดประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่ 

นาย ณัฐนันท์    สุทธิประภา 
นาย ธีรดนย์     ศรีโพธิ์ช้าง 
 

ชุดโต๊ะเชื่อม
อเนกประสงค์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อจัดทําชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ 
LPG สําหรับช่วยอาจารย์ผู้สอน โดยใช้ชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG สอนใน
รายวิชาติดตั้งแก๊สรถยนต์ได้  

วิธีการดําเนินการจัดสร้างชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG ได้มีการ
ร่างแบบโครงสร้างชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG และทําการจัดทําตามแบบ
โดยการย่อขนาดชิ้นส่วนชุดสาธิตประกอบการเรียนการสอนให้ได้ตามแบบ และจัดซื้อ
อุปกรณ์เพ่ือให้เหมาะสมกับชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG แล้วนําอุปกรณ์
ของหัวฉีดก๊าซ LPG มาติดตั้งเข้ากับโครงสร้างชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG 
เพ่ือให้สามารถควบคุมระบบต่างๆของชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG ได้  



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   โครงการชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จ

แล้วจึงทําการทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข้อบกพร่องของชุดระบบหัวฉีด
ก๊าซ LPG ซึ่งผลที่ได้คือชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีด 

นาย กมลเชฎร์  ตันยะสิทธิ์ 
นาย บัณฑิต     พึ่งไพฑูรย์                       

ชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟ
หน้ารถยนต์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําเครื่องยนต์ติดแก๊ส 2 ระบบครั้งนี้ขึ้นเพ่ือ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
เครื่องยนต์ติดแก๊สที่มีคุณภาพโดยมีวิธีการดําเนินงานสร้างสิ่งประดิษฐ์ดังนี้มีการวาง
แผนการพัฒนาและออกแบบชิ้นงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดทําชิ้นงานเพ่ือเตรียมการ
สร้างชิ้นงาน   

ดําเนินการสร้างตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ทดลองใช้ปรับปรุงแก้ไขแล้ วนําให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแล้วทําการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ติดแก๊ส 2 
ระบบและคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ปรากฏว่าเครื่องยนต์ติดแก๊ส 2 ระบบที่สร้างขึ้นมี
คุณภาพและประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  

เครื่องยนต์ติดแก๊ส 2 ระบบสามารถใช้เชื้อเพลิงแก๊สLPGและน้ํามันได้จริงและ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ระดับการใช้งานที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บทคัดย่อ โครงงานนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นางสาวปานิศา สุคันธชลาธร  
นางสาววรรณพร สีสุแล  

 

การติดต่อสื่อสารของ
แผนกรถรับ-ส่ง 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นตัวช่วยในการติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรืออัพเดทข้อมูลของทางแผนก Transport ให้พนักงานผู้ที่ใช้
บริการรถรับ-ส่งสามารถ ร้องเรียน หรือแนะนาเพ่ิมเติม เพ่ือนาข้อเสนอแนะมาแก้ไข
และปรับปรุง พัฒนาแผนก Transport ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ในดาเนินงานนั้น คณะผู้จัดทาได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ Function ของ Application 
Line พบว่ามี Function ที่หลากหลายเพ่ืออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ Application 
ดังนั้นทางแผนก Transport จึงได้นามาใช้เพ่ือติดต่อสื่อสารกับพนักงานผู้ที่ใช้บริการรถ
รับ-ส่ง  

ผลการดาเนินโครงการ เรื่อง การติดต่อสื่อสารของแผนกรถรับ-ส่ง สาหรับ
พนักงานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จากัด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ
ประเมินพบว่า รายการที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.51 มีทั้งหมด 1 รายการ ได้แก่ ผู้ตอบ 
Line มีความสุภาพ สาหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 4.11 มี 1 รายการ ได้แก่ มีชื่อ
และท่ีอยู่ของของผู้ดูแลสื่ออย่างชัดเจน  
  

นางสาวนิรชา สุกสีทา  
นางสาวสโรชา เคนโมจิ 
 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่องการ

ตกแต่งตัวอักษรแบบ
ต่างๆ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การตกแต่งตัวอักษรแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ และเพ่ือสอบถาม
ความพึงพอใจทางการเรียน เรื่อง การตกแต่งตัวอักษรแบบต่างๆสาหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ด้วย  



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

วิธีการดาเนินโครงการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการตกแต่งตัวอักษรแบบ
ต่างๆคิดหัวข้อโครงการเพ่ือนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  เริ่มสาชิ้นงานและ
ทดสอบการทางาน เมื่อทดสอบแล้วได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามต้องการ จึงนามาเป็น
แบบทดสอบจริง  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตกแต่งตัวอักษร
แบบต่างๆ เมื่อพิจารแต่ละรายการประเมินรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.30 มีทั้งหมด
1รายการ ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตกแต่งอักษรด้วย Style สาหรับ
รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ 4.05 มี 1รายการ ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ตกแต่งแก้ไขตัวอักษร 

นายปริญญา แสงทอง 
นายพันธวัช คติวงศ์สกุล 

โปรแกรมการออกแบบ
ระบบร้องขอพนักงาน ( 
Manpower Request ) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานที่เป็นเอกสารมา
จัดเก็บเป็นระบบสารสนเทศ และสามารถนําข้อมูลที่ได้จากระบบมาวิเคราะห์และ
นําไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาหรือเชิงพาณิชย์ 
 ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบ 
(Website) ของบริษัท SEIKO PRECISION (Thailand) และโปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2008 เพ่ือดําเนินโครงการ ผู้จัดทําจึงออกแบบระบบให้สอดคล้องกับ
ฐานข้อมูลเพื่อความสดวกและใช้งานง่าย 
 ผลการดําเนินงาน พบว่า การออกแบบระบบร้องขอพนักงาน ( Manpower 
Request )  
ภายในบริษัท SEIKO PRECISION (Thailand) แสดงว่าเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรม 
ใช้งานโปรแกรมง่าย อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.70 และ ใช้งานได้สะดวกสบายไม่มีป๎ญหา
ขณะใช้งาน อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.60 ส่วนความสามรถของโปรแกรม  สามารถ Insert 
ข้อมูลได้ไม่เกิดป๎ญหา อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.50 และสามารถ Edit ข้อมูลได้ไม่เกิดป๎ญหา  



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.60 และสามารถ Delete ข้อมูลได้ไม่เกิดป๎ญหา อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 

5.00 และค้นหาข้อมูลสะดวก อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.50 ส่วนหน้าตาของโปรแกรม เห็น
เมนูและข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.40 และ หน้าตาโปรแกรมไม่
ซับซ้อนหาเมนูง่าย อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 2.30 ส่วนภาพรวมของโปรแกรม การใช้งานเมนู
ต่าง ๆ ไม่ติดป๎ญหาใด ๆ อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 5.00 

นายณัฏฐากร แสงคํา 
นายเอกชัย นพมาลัย 
 
  

เว็บไซต์โฆษณาสินค้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเพิ่มความสะดวกในการโฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์มากขึ้น ทําให้เพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร และลูกค้า 
และเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเพ่ิมเติม 
 ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล 
เช่น Google site และการโฆษณา ซึ่งจะศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทําโครงการนี้ 
จัดทําเว็บไซต์ ทดสอบการใช้งาน และจัดทําคู่มือการใช้งาน 

ผลการดําเนินพบว่ามีหน้าตาที่สวยงาม อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.52 ใช้งานได้ง่าย 
ทุกคนเข้าถึงได้สะดวก อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.72 สามารถเข้าหน้าต่าง ๆ ได้ง่าย อยู่ที่
คะแนนเฉลี่ย 4.52 มีแหล่งติดต่อที่ชัดเจน อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.72 ความพึงพอใจ
โดยรวมของเว็บไซต์ อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.92 โดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
อยู่ที่คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก ถึง มากที่สุด 

นาย มาณุวัตร เจ๊ะวัง  
นาย ณัฐชนน  อยู่ดี 

การเขียนฐานข้อมูล
ระบบร้องขอพนักงาน 
(ManpowerRequest) 
ภายใน 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานที่เป็นเอกสาร
มาจัดเก็บเป็นระบบสารสนเทศ และสามารถนําข้อมูลที่ได้จากในระบบมาวิเคราะห์และ
นําไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาหรือเชิงพาณิชย์ 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 
(Database) ของบริษัท SEIKO PRECISION (Thailand) และโปรแกรม SQL Server 
2012 เพ่ือดําเนินโครงการ ผู้จัดทําจึงสร้างฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลเดิมเพ่ือ
ความสะดวกต่อการใช้งาน 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ผลการดําเนินโครงการ การเขียนฐานข้อมูลระบบร้องขอพนักงาน (Manpower 

Request) ภายในบริษัท SEIKO PRECISION (Thailand) แสดงว่าเกี่ยวกับการใช้งาน
ของฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่มีป๎ญหาในการดึงข้อมูล อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.3 
ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.2 ชื่อของ Table อ่าน
แล้วเข้าใจง่าย อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.7 ฐานข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อยู่ที่
คะแนนเฉลี่ย 4.9 และในส่วนของฐานข้อมูลเสร็จตรงตามเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ อยู่ที่
คะแนนเฉลี่ย 3.8 โดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ มาก 

นาย กิตติพันธ์   พิศมร 
นาย นพนัย       ตันหยู 
 

 

เครื่องเติมน้ํามันเกียร์
และน้ํามันเฟืองท้าย 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดฝึกถอด -ประกอบเครื่อง
รถจักรยานยนต์ให้เพียงพอต่อผู้เรียนวิชา งานรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ยังเพ่ือผู้เรียนมี
ทักษะในการถอด-ประกอบได้อย่างชํานาญแล้วยังรวมไปถึงการถอด-และประกอบที่
ถูกต้องอีกด้วย 

ในการดํ า เนินงานนั้ นผู้ จั ดทํ า ได้ทํ าการสํ ารวจ ในการเรียนวิชางาน
รถจักรยานยนต์ยังพบว่าชุดฝึกมีไม่เพียงพอต่อการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนในวิชางาน
รถจักรยานยนต์  คณะผู้จัดทําจึงได้เห็นความสําคัญในส่วนนี้ ดังนั้นผู้จัดทําจึงได้สร้าง
ชุดฝึกถอด-ประกอบเครื่องรถจักรยานยนต์ wave125 
นี้ขึ้นเพ่ือให้ชุดฝึกมีเพียงพอต่อการเรียน  

ผลดําเนินงานพบว่า ชุดฝึกถอด-ประกอบเครื่องรถจักรยานยนต์ wave 125
สามารถใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

 
 
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายณัฏฐากร แสงคํา 
นายเอกชัย นพมาลัย 
 
 

เว็บไซต์โฆษณาสินค้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเพ่ิมความสะดวกในการโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์มากขึ้น ทําให้เพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร และลูกค้า และ
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเพ่ิมเติม 
 ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล 
เช่น Google site และการโฆษณา ซึ่งจะศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทําโครงการนี้ 
จัดทําเว็บไซต์ ทดสอบการใช้งาน และจัดทําคู่มือการใช้งาน 

ผลการดําเนินพบว่ามีหน้าตาที่สวยงาม อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.52 ใช้งานได้ง่าย 
ทุกคนเข้าถึงได้สะดวก อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.72 สามารถเข้าหน้าต่าง ๆ ได้ง่าย อยู่ที่
คะแนนเฉลี่ย 4.52 มีแหล่งติดต่อที่ชัดเจน อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4 .72 ความพึงพอใจ
โดยรวมของเว็บไซต์ อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.92 โดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
อยู่ที่คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก ถึง มากที่สุด 

นางสาวกุลรัตน์  ปุุนหลั่งนาย 
นางสาวน้ําทิพย์ ราชบัญดิษฐ์ 
 
 

ระบบฐานข้อมูลรายชื่อผู้
ติดต่อออนไลน์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการทํางานใน
สถานประกอบการจริง เพ่ือลดระยะเวลาในการค้นหารายชื่อติดต่อ เพ่ือใช้ค้นหารายชื่อ
ติดต่อในยามฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนได้ทันเวลา เพ่ือลดทรัพยากรในสถาน
ประกอบการ เพ่ือลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการค้นหารายชื่อ 
 ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Google Contacts 
วิธีการใช้งาน ฟ๎งก์ชั่นต่าง ๆ และทดลองค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ ทดสอบความเสถียรใน
การเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์หลาย ๆ เครื่องในการเข้าใช้งาน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย และสร้างความสะดวก สบายต่อการค้นหา 

ผลการดําเนินงานพบว่า ระบบฐานข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อออนไลน์ (Contacts 
Online Database Management System) ใช้งานของระบบฐานข้อมูล Google 
Contacts ค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.65 ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.45 แก้ไขข้อมูลได้ง่าย อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.65 เข้าบัญชีได้ด้วย



 
 

หลายบุคคลโดยไม่มีป๎ญหาการเข้าใช้ อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.15 สามารถ Link ข้อมูลที่อยู่
เข้า Google Map ได้ อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.10 สามารถนําเข้ารายชื่อผู้ติดต่อได้จาก
แหล่งอ่ืน ๆ อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.10 สามารถ Print รายชื่อผู้ติดต่อได้ง่าย อยู่ที่คะแนน
เฉลี่ย 4.75 สามารถค้นหาเครื่องมือต่าง ๆ ได้ง่าย อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.60 สามารถใช้
เครื่องมือได้โดยไม่ต้องใช้คู่มือ อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.90 สบายตาตลอดเวลาการใช้งาน 
อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.40 และภาพรวมของระบบฐานข้อมูล อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.85 

นางสาวนฤมล เจ๊ะมิน นางสาวมุธิ
ตา มาลัย 

ลิ้นชักอเนกประสงค์ 
(Bedside Drawer) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือประดิษฐ์ลิ้นชักอเนกประสงค์ สาหรับจัด
วางสิ่งของต่างๆ และเป็นการรีไซเคิลไม้ที่ไม่ใช้งานแล้วให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์สาหรับ
ตกแต่งบ้านที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
วิธีการดาเนินการลิ้นชักอเนกประสงค์ ได้มีการเขียนแบบโครงสร้างลิ้นชักอเนกประสงค์
ทาการสร้างตามแบบเสร็จทาการย่อขนาดชิ้นส่วนลิ้นชักอเนกประสงค์ให้ได้ตามแบบ  
และจัดสร้างชิ้นส่วนเพ่ือให้เหมาะสมกับลิ้นชักอเนกประสงค์ แล้วนาส่วนของลิ้นชัก
อเนกประสงค์มาประกอบกันเพ่ือให้ได้ชิ้นงานลิ้นชักอเนกประสงค์ 

ผลการประเมินความพึงพอใจลิ้นชักอเนกประสงค์ มีผลดังต่อไปนี้ ความ
แข็งแรง สามารถทนต่อการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.7 รูปลักษณ์ภายนอกและความ
สวยงาม มีคะแนนเฉลี่ย 4.5ขนาดน้าหนักและส่วนสูงเหมาะสมในการใช้งาน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.2 ชิ้นงานนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด มีคะแนนเฉลี่ย 
4.5 สามารถบรรจุของที่ต้องการใส่ มีคะแนนเฉลี่ย 3.8 

นายกรฤต พูลสวัสดิ์ 
นายอายุวัฒน์ นิลมณี 
 

โปรแกรมติดตั้งอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเพ่ิมความสะดวกในในการติดตั้งโปรแกรม
สะดวกมากขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้นโดยไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาคู่มือในการติดตั้งให้
ยุ่งยาก และตัวโปรแกรมเข้าใจง่ายกว่าโปรแกรมติดตั้งท่ัวไป 
 ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาโปรแกรมโปรแกรมติดตั้งอัตโนมัติ
จากอ่ืนๆ เช่น Google , Ninite และ SDI (Driver) ซึ่งจะศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทํา
โครงการนี้ จัดทําโปรแกรมติดตั้งอัตโนมัติ และจัดทําคู่มือการใช้งาน 



 
 

ผลการดําเนินโครงการโปรแกรมติดตั้งอัตโนมัติ (Windows auto program) 
แสดงว่าเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรม ใช้งานได้สะดวกขณะใช้โปรแกรมอยู่ที่คะแนน
เฉลี่ย 3.60 และ ใช้โปรแกรมที่ไม่ยากเกินไป อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 5.00 ส่วนความสามรถ
ของโปรแกรม  ใช้เวลาในการลงโปรแกรม อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.00 และติดตั้งโปรแกรม
ได้ไม่มีป๎ญหา อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 3.60 และการตกแต่งที่ดูเรียบง่ายของโปรแกรม อยู่ที่
คะแนนเฉลี่ย 3.00  

นางสาวบุษยา  หวังระโยชน์  
นางสาวพัชรินทร์  ขวัญอยู่  

 ตู้เก็บอุปกรณ์
อเนกประสงค์ (Multi 
Purpose Storage) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือประดิษฐ์ตู้เก็บอุปกรณ์อเนกประสงค์              
สาหรับจัดวางสิ่งของต่างๆ และเป็นการรีไซเคิลไม้ที่ไม่ใช้งานแล้วให้กลายเป็น
เฟอร์นิเจอร์สาหรับตกแต่งบ้านที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง  
         วิธีการดาเนินการตู้เก็บอุปกรณ์อเนกประสงค์ ได้มีการเขียนแบบโครงสร้างตู้เก็บ
อุปกรณ์อเนกประสงค์ทาการสร้างตามแบบเสร็จทาการย่อขนาดชิ้นส่วนตู้เก็บอุปกรณ์
อเนกประสงค์ให้ได้ตามแบบ และจัดสร้างชิ้นส่วนเพ่ือให้เหมาะสมกับตู้เก็บอุปกรณ์
อเนกประสงค์ แล้วนาส่วนของตู้เก็บอุปกรณ์อเนกประสงค์มาประกอบกัน เพ่ือให้ได้
ชิ้นงานตู้เก็บอุปกรณ์อเนกประสงค์  
        สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจตู้เก็บอุปกรณ์อเนกประสงค์ มีผลดังต่อไปนี้ 
ความแข็งแรง สามารถทนต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.6 
รูปลักษณ์ภายนอกและความสวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.8 ขนาด
น้าหนักและส่วนสูงเหมาะสมในการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.5 
ชิ้นงานนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.6 สามารถบรรจุของที่ต้องการใส่อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.5  

 
 
 

 



 
 

บทคัดย่อ โครงงานนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายเพชรรายุธ  ธิบดี 
นางสาวสุรีภรณ์ คําสนอง 

นมข้นโฮมเมด ธุรกิจค้าปลีก การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเว็บไซต์ให้กับโรงเรียนวัดเขียนเขต 
ครู และ บุคลากรภายในโรงเรียนให้มีเว็บไซต์ที่จะสามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ออกแบบเว็บไซต์เพ่ือใช้ สําหรับศึกษาและนําไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และ
ทําให้การค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ ได้ง่ายและเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ได้อย่าง
รวดเร็ว  

ผลการดําเนินงานพบว่า  
คณะผู้จัดทําจึงสรุปแล้วว่าเราจะสร้างเว็บไซต์สื่อการสอน เรื่อง การออกแบบ

เว็บไซต์ ขึ้นมา ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับ
ผู้ที่จะต้องการเข้ามาศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ 

นางสาวนิตยา  ใจทิพย์ 
นางสาวปทิตตา  เนียมจ้อย 

ความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีต่อสินค้าและบริการ

ของร้านเซเว่น 

ธุรกิจค้าปลีก โครงการเรื่องเครื่องดูดฝุุนจากขวดพลาสติก จากการทดลองสรุปได้ว่าเครื่องดูด
ฝุุนสามารถดูดฝุุนละอองที่อยู่ตามซอกมุมได้ดี 
 ในการดําเนินงานคณะผู้จัดทําได้นําอะแดปเตอร์ มอเตอร์ไฟฟูาและขวด
พลาสติกเปน็วัสดุหลักในการทําเครื่องดูดฝุุนจากขวดพลาสติกโดยเจาะก้นขวดพลาสติก
ให้ได้ขนาดความกว้างที่พอดีกับมอเตอร์แล้วนํามอเตอร์ใส่ไปด้านในขวดโดยจะให้
มอเตอร์ด้านที่เจาะก้นไว้แล้วนํากาวร้อนยืดมอเตอร์ไว้กับขวดน้ําพลาสติกอีกทีจากนั้น
ตอสายไฟจากมอเตอร์ออกมาเพ่ือจะได้เชื่อมต่อกับอแด็ปเตอร์ได้ 
 ผลการดําเนินการพบว่าโครงการที่เราได้ทําขึ้นนั้นสามารถใช้งานได้จริงและเป็น
การนําชิ้นส่วนเหลือใช้มาใช้งานได้ใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์ได้และสามารถให้ผู้สนใจ
นําไปต่อยอดได้ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายเบญจภรณ์ ลาล่วง 
นายณัฐธิดา  อนุชน 
นางสาวศิริวรรณ ฉิมยาม 

ปูายบอกหมวดหมู่สินค้า ธุรกิจค้าปลีก โครงการเรื่องลิ้นชักจากวัสดุเหลือใช้มีที่มาและความสาคัญเนื่องด้วยในที่ทางาน
ของเราได้มีวัสดุที่เหลือใช้หรือไม่ได้ใช้งาน ซึ่งเราได้นาวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานหรือเหลือใช้มา
ประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยลดปริมาณของวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานหรือวัสดุเหลือใช้ 
ในการดาเนินงานนั้นทางคณะผู้จัดทา ได้ทาการศึกษาและคานึงถึงการใช้งานได้จริงของ
ลิ้นชักจากวัสดุเหลือใช้  
สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้
แล้วนามารีไซเคิลให้เป็นชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ในการใช้งาน จึงได้คิดสร้างลิ้นชักจาก
วัสดุเหลือใช้จากความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมา  

ลิ้นชักจากวัสดุเหลือใช้สามารถนาไปใช้งานได้จริงและยังสามารถนาสิ่งประดิษฐ์
นี้ไปใช้ในการเก็บเอกสารหรือสิ่งของได้  

นางสาวณัฐวีย์  พุทธชาด 
นางสาวปาริชาติ เอมชอุ่ม 

ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อ
สินค้าร้านแดรี่ควีน 
สาขาเทศโก้โลตัสรังสิต
คลอง 7 

ธุรกิจค้าปลีก        โครงการเรื่องท่ีชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์จากสวิทช์ชิ่งมีที่มาและ
ความสําคัญเนื่องด้วยในที่ทํางานของเราทําเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟูาเป็นหลักซึ่งเราอยาก
ให้ซึ่งเราอยากให้แบตเตอรี่ที่หมดแล้วกลับมาใช้ได้อีกครั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลาซึ่งที่ชาร์จแบตรถยนต์ทํามาจากวัสดุที่หาได้ง่ายที่ชาร์จแบตเตอรี่
รถยนต์ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่ใหม่ 
       สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ทําขึ้นมาเพ่ือต้องการให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่ต้องการที่
จะเปลียนแบตเตอรี่ใหม่ นําไปชาร์จเพื่อให้แบตเตอรี่กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง และไม่ต้อง
ไปซื้อแบตเตอรี่มาเปลียนใหม่ เพราะแบตเตอรี่มีราคาที่แพง 
       ที่ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์จากสวิทช์ชิ่งชิ้นนี้สามารถนําไป
นําไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวัน  
 
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดทํา ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวสุนิดา ศรีคํามี 
  
 

ถุงมือร้อน ธุรกิจค้าปลีก จัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานจักรยานยนต์ และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์2จังหวะ 
HONDA NOVA 110cc ว่ามีหลักการทํางานอย่างไรเพ่ือที่จะได้นําเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการ
ทดสอบเป็นแบบเก็บข้อมูลที่คณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองได้จากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา 
เอกสาร และนําเครื่องยนต์ไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาต่อไป 

คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดสาธิตระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ 2
จังหวะ HONDA NOVA 110cc เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียน
การสอนของรายวิชางานจักรยานยนต์ อย่างเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็น
ชิ้นงานต้นแบบในการพัฒนาชุดสาธิตระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ 2จังหวะ HONDA 
NOVA 110cc และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้แก่รุ่นน้อง และ
รุ่นต่อไปได้ศึกษาเล่าเรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์ 

นางสาวนริศรา นมัสการ 
นางสาวอินทิรา บัณฑิต 

โครงการรถลากลังนม ธุรกิจค้าปลีก เครื่องยนต์สเตอร์ลิงเป็นเครื่องยนต์ความร้อนระบบปิด 2 จังหวะใช้ความร้อน
จากภายนอกและใช้ก๊าซเป็นสารทํางาน ประดิษฐ์ขึ้นเป็นเครื่องแรกในปี 1816 โดย 
Robert Sterling ทางคณะผู้จัดทําได้สร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิงขึ้นมาสองตัวสองเครื่อง 
คือเครื่องต้นแบบและเครื่องที่นําไปใช้ผลิตกระแสไฟ จากนั้นทาการทดลอง โดยให้ความ
ร้อนกับเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่อง ทําการบันทึกผล การทดลอง และนํางานที่ได้จาก
เครื่องยนต์ไปใช้ขับอัลเทอร์เนเตอร์ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา จากการทดลอง 
 สรุปได้ว่าอุณหภูมิที่ให้กับเครื่องยนต์และรอบเครื่องยนต์ มีความสัมพันธ์กันคือ 
เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้นรอบเครื่องยนต์จะเพ่ิมขึ้นด้วย ผลการทดลองได้ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่
220 องศาเซลเซียสและรอบเครื่องยนต์สูงสุดที่ 1089 รอบต่อนาที แต่เนื่องจากชุด
ลูกสูบที่ทํามาจากหลอดแก้วจะรับอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส ถ้า 



 
 

ชื่อผู้จัดทํา ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   อุณหภูมิมากกว่า 220 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 220 องศาเซลเซียส จะส่งผล

ให้ชุดลูกสูบที่ทาจากหลอดแก้วแตก และเกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์ ดังนั้นจึงมีค่า
ความปลอดภัยของเครื่องยนต์อยู่ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นค่าอุณหภูมิที่
ปลอดภัยที่สุด และได้นําเครื่องยนต์ไปขับอัลเทอร์เนเตอร์ที่รอบ 850 รอบต่อนาที ได้
กระแสไฟฟูา 6.30 โวลต์ เป็นค่ากระแสไฟฟูาสูงสุด 

นายวรรณรัตน์  หารไทย 
นางสาวดวงกมล ชาธรรมมา 
นางสาวรัตติกาล สร้อยคํา 

เวบไซต์การขอติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟูา 

ธุรกิจค้าปลีก การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทําให้มีความง่ายและคล่องตัวในการ
บริการในการ วิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP มีความล่าช้าในการซ่อมดังนั้น เพ่ือ
ความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานให้ก้าวสู่สากลและเป็นชิ้นงาน
ต้นแบบในการพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆได้หลากหลายแบบ ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้
ทําการศึกษา ในการวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP นั้น คณะผู้จัดทําจึงเห็น
ความสําคัญในส่วนนี้ ทําอย่างไรถึงจะมีความง่ายต่อการเรียนรู้และศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ 
ของระบบหัวฉีด DCP ในการบริการนั้นจะทําการวิเคราะห์โค้ดไฟ และทําการแก้ป๎ญหา 
จากนั้นจึงทําการลบโค้ดของป๎ญหานั้นๆ เพ่ือมิให้ป๎ญหานั้นกลับมาแสดงใหม่อีกครั้ง
ดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP เพ่ือ
ตอบสนองความสะดวกสบายและศึกษาว่าเซ็นเซอร์นั้นๆมีลักษณะเป็นแบบใด  

ผลการดําเนินงานพบว่าชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP ที่เราได้
สร้างสรรค์ขึ้นนั้นสามารถใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตอบสนองต่อการใช้
งานได้เป็นอย่างดี และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

 
 
 
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
น่างสาวเบญจวรรณ ศรศิลป์ชัย 
นางสาววิชุดา ธาน ี
นางสาวศิรินภา  วอนรั้ว  

ตู้จัดเก็บ PMA 50 ธุรกิจค้าปลีก การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเว็บไซต์ให้กับบริษัท บี บี เวลเดอร์
จํากัดทําให้เว็บไซต์สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือประกาศข่าวสารได้ชัดเจน และทําให้การ
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ง่ายและทําให้เกิดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลบริษัท บี บี 
เวลเดอร์จํากัดได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในการตัดสินใจและอํานวยความสะดวกในด้านการ
หาข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร 

จากการทําเว็บไซต์โฆษณาตัวอย่างสินค้าที่มีในบริษัท บี บี เวลเดอร์ จํากัด เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท และได้ทราบถึงช่องทางการติดต่อช่วยในการตัดสินใจ
และอํานวยความสะดวกผู้ที่สนใจในการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น เพราะยุคสมัยตอนนี้ได้มีการ
นําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจําวันกันมากขึ้น และทําให้เกิดช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วได้รู้ถึงสินค้าที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่จะค้นคว้า
หาข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพ่ือช่วยในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น  

ผลการดําเนินการพบว่าโครงการเว็บไซต์โฆษณาตัวอย่างสินค้าที่มีในบริษัท บีบี 
เวลเดอร์ จํากัดทําให้เกิดประโยชน์และใช้งานเว็บไซต์ได้จริงและช่วยในการตัดสินใจและ
อํานวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจในการสั่งซื้อสินค้าต่างๆในโรงงานหรือบริษัทเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น สามารถกดเข้ารับชมหน้าเว็บไซต์ 
บริษัท บีบี เวลเดอร์ จํากัด ทางโทรศัพท์และช่องทางอ่ืนฯ 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

บทคัดย่อ โครงงานนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวจริญทิพย์  แจ้งกิจ  
นางสาวภานุราถ เส็งแสงทอง  

 

การพัฒนาแก้วเครื่องดื่ม  
Mc  Cafe 

ธุรกิจค้าปลีก การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นตัวช่วยในการติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรืออัพเดทข้อมูลของทางแผนก Transport ให้พนักงานผู้ที่ใช้
บริการรถรับ-ส่งสามารถ ร้องเรียน หรือแนะนาเพ่ิมเติม เพ่ือนาข้อเสนอแนะมาแก้ไข
และปรับปรุง พัฒนาแผนก Transport ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ในดาเนินงานนั้น คณะผู้จัดทาได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ Function ของ Application 
Line พบว่ามี Function ที่หลากหลายเพ่ืออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ Application 
ดังนั้นทางแผนก Transport จึงได้นามาใช้เพ่ือติดต่อสื่อสารกับพนักงานผู้ที่ใช้บริการรถ
รับ-ส่ง  

ผลการดาเนินโครงการ เรื่อง การติดต่อสื่อสารของแผนกรถรับ-ส่ง สาหรับ
พนักงานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จากัด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ
ประเมินพบว่า รายการที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.51 มีทั้งหมด 1 รายการ ได้แก่ ผู้ตอบ 
Line มีความสุภาพ สาหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ 4.11 มี 1 รายการ ได้แก่ มีชื่อ
และท่ีอยู่ของของผู้ดูแลสื่ออย่างชัดเจน  

นางสาวปุณณภา  ปุาทองเย็น 
 

 

การส่ ง เส ริ มกา รขาย
ผลิตภัณฑ์ Pizza hut 

ธุรกิจค้าปลีก        การจัดทาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การตกแต่งตัวอักษรแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ และเพ่ือสอบถาม
ความพึงพอใจทางการเรียน เรื่อง การตกแต่งตัวอักษรแบบต่างๆสาหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

วิธีการดาเนินโครงการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการตกแต่งตัวอักษร 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   แบบต่างๆคิดหัวข้อโครงการเพ่ือนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  เริ่มสา

ชิ้นงานและทดสอบการทางาน เมื่อทดสอบแล้วได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามต้องการ จึงนามา
เป็นแบบทดสอบจริง  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตกแต่งตัวอักษรแบบ
ต่างๆ เมื่อพิจารแต่ละรายการประเมินรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.30 มีทั้งหมด1
รายการ ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตกแต่งอักษรด้วย Style สาหรับรายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 4.05 มี 1รายการ ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตกแต่ง
แก้ไขตัวอักษร 

นางสาวกัลยาณี  ชูวงษ์ 
นางสาวศลิษา เห็นทั่ว 

สเปรย์สมุนไพรกําจัด
แมลงสาบร้านเซเว่น 

ธุรกิจค้าปลีก การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานที่เป็น
เอกสารมาจัดเก็บเป็นระบบสารสนเทศ และสามารถนําข้อมูลที่ได้จากระบบมาวิเคราะห์
และนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาหรือเชิงพาณิชย์ 
 ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบ 
(Website) ของบริษัท SEIKO PRECISION (Thailand) และโปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2008 เพ่ือดําเนินโครงการ ผู้จัดทําจึงออกแบบระบบให้สอดคล้องกับ
ฐานข้อมูลเพื่อความสดวกและใช้งานง่าย 
 ผลการดําเนินงาน พบว่า การออกแบบระบบร้องขอพนักงาน ( Manpower 
Request )  
ภายในบริษัท SEIKO PRECISION (Thailand) แสดงว่าเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรม 
ใช้งานโปรแกรมง่าย อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.70 และ ใช้งานได้สะดวกสบายไม่มีป๎ญหา
ขณะใช้งาน อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.60 ส่วนความสามรถของโปรแกรม  สามารถ Insert 
ข้อมูลได้ไม่เกิดป๎ญหา อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.50 และสามารถ Edit ข้อมูลได้ไม่เกิดป๎ญหา 
อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.60 และสามารถ Delete ข้อมูลได้ไม่เกิดป๎ญหา อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 
5.00 และค้นหาข้อมูลสะดวก อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.50 ส่วนหน้าตาของโปรแกรม เห็น 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   เมนูและข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.40 และ หน้าตาโปรแกรมไม่

ซับซ้อนหาเมนูง่าย อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 2.30 ส่วนภาพรวมของโปรแกรม การใช้งานเมนู
ต่าง ๆ ไม่ติดป๎ญหาใด ๆ อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 5.00 

นางสาวทราย  ฤทธิสันเทียะ 
นายพีรพัฒน์ มัคเจริญ 
 
  

ที่ก้ันสินค้าบนสต็อก ธุรกิจค้าปลีก การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเพ่ิมความสะดวกในการโฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์มากขึ้น ทําให้เพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร และลูกค้า 
และเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเพ่ิมเติม 
 ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล 
เช่น Google site และการโฆษณา ซึ่งจะศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทําโครงการนี้ 
จัดทําเว็บไซต์ ทดสอบการใช้งาน และจัดทําคู่มือการใช้งาน 

ผลการดําเนินพบว่ามีหน้าตาที่สวยงาม อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.52 ใช้งานได้ง่าย 
ทุกคนเข้าถึงได้สะดวก อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.72 สามารถเข้าหน้าต่าง ๆ ได้ง่าย อยู่ที่
คะแนนเฉลี่ย 4.52 มีแหล่งติดต่อที่ชัดเจน อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.72 ความพึงพอใจ
โดยรวมของเว็บไซต์ อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.92 โดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
อยู่ที่คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก ถึง มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นาย ปริศกิต เจริญจันทร์ 
นาย พรพิทักษ์  แต่งตั้ง 

การตอบสนองลูกค้ากับ
การให้บริการ ร้าน 7-11 

 

ธุรกิจค้าปลีก การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานที่เป็นเอกสาร
มาจัดเก็บเป็นระบบสารสนเทศ และสามารถนําข้อมูลที่ได้จากในระบบมาวิเคราะห์และ
นําไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาหรือเชิงพาณิชย์ 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 
(Database) ของบริษัท SEIKO PRECISION (Thailand) และโปรแกรม SQL Server 
2012 เพ่ือดําเนินโครงการ ผู้จัดทําจึงสร้างฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลเดิมเพ่ือ
ความสะดวกต่อการใช้งาน 
ผลการดําเนินโครงการ การเขียนฐานข้อมูลระบบร้องขอพนักงาน (Manpower 
Request) ภายในบริษัท SEIKO PRECISION (Thailand) แสดงว่าเกี่ยวกับการใช้งาน
ของฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่มีป๎ญหาในการดึงข้อมูล อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.3 
ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.2 ชื่อของ Table อ่าน
แล้วเข้าใจง่าย อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.7 ฐานข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อยู่ที่
คะแนนเฉลี่ย 4.9 และในส่วนของฐานข้อมูลเสร็จตรงตามเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ อยู่ที่
คะแนนเฉลี่ย 3.8 โดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทคัดย่อ โครงงานนักเรียน  นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวศศิธร เสี่ยงเจริญผล 
นาย ณัฐดนัย ทองเหลือ 

ชุดออสซิลโลสโคป
ดิจิตอลขนาดพกพา 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง จะสามารถทํางานเองได้โดย
อัตโนมัติ เพ่ือความสะดวกสบายลดการทํางานของป๎๊มน้ําที่ทํางานมากเกินความจําเป็น
และช่วยลดการเกิดการไหม้ของป๎๊มน้ําเพ่ิมความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานได้มากขึ้น และต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน-นักศึกษาที่ได้ศึกษามาตลอดจนจบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบการทํางานของป๎๊มน้ํา 
กระแสไฟตรง-ไฟสลับ การใช้น้ําเป็นตัวนําไฟฟูา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆให้ออกมาเป็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องป๎๊มน้ํา 

ผลการทํางานพบว่าเครื่องควบคุมป๎๊มน้ําอัจฉริยะที่ได้ประยุกต์ขึ้นมาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพลดการทํางานของป๎๊มน้ําในเวลาที่ไม่จําเป็นได้ เช่น เวลาน้ําไม่ไหล
เข้าสู่ระบบ ช่วยให้ประหยัดพลังงานไปได้มาก และสามารถหยุดการทํางานของป๎๊มน้ําได้
จริง 

นายชาคริต วันโทน 
นายธงชัย ก้านบัว 
นายนัคเรศ นามกร 

เครื่องทําไอศกรีมหลอด
อัตโนมัติ 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง จะสามารถทํางานเองได้โดย
อัตโนมัติ เพ่ือความสะดวกสบายลดการทํางานของป๎๊มน้ําที่ทํางานมากเกินความจําเป็น
และช่วยลดการเกิดการไหม้ของป๎๊มน้ําเพ่ิมความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานได้มากขึ้น และต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน-นักศึกษาที่ได้ศึกษามาตลอดจนจบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบการทํางานของป๎๊มน้ํา 
กระแสไฟตรง-ไฟสลับ การใช้น้ําเป็นตัวนําไฟฟูา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชือ่โครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆให้ออกมาเป็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องป๎๊มน้ํา 

 ผลการทํางานพบว่าเครื่องควบคุมป๎๊มน้ําอัจฉริยะที่ได้ประยุกต์ขึ้นมาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพลดการทํางานของป๎๊มน้ําในเวลาที่ไม่จําเป็นได้ เช่น เวลาน้ําไม่ไหล
เข้าสู่ระบบ ช่วยให้ประหยัดพลังงานไปได้มาก และสามารถหยุดการทํางานของป๎๊มน้ําได้
จริง 

นายธนานนท์ พวงทอง 
นายอธิพัชร์ สุพัฒน์คณาสิน 
นายณัฐพงษ์ พลเขตร์ 

ชุดฝึกปฏิบัติการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศติด
ผนัง 

ไฟฟูากําลัง         ดังนั้น คณะผู้จัดทําจึงได้ทําโครงงานเรื่องเครื่องคั้นน้ํากะทิขึ้นโดยการคิดค้น
อุปกณ์ท่ีสามารถค้ันน้ํากะทิได้เร็วขึ้น มีความปลอดภัยแต่ใช้แรงในการคั้นน้อยลงจาก
การนํามอเตอร์มาช่วยในการคั้นน้ํากะทิ       จากการทดลองสรุปได้ว่า ถ้าใช้เนื้อ
มะพร้าว 1.50 กรัม จะใช้เวลาในการคั้นน้ํากะทิประมาณ 50 วินาที      น้ําหนักของ
น้ํากะทิที่คั้นออกมาได้โดยเฉลี่ยประมาณ 1.3 กิโลกรัม ถ้าใช้เนื้อมะพร้าว 1.7 กรัมจะใช้
เวลาในการคั้นน้ํากะทิประมาณ 46 วินาที น้ําหนักของกะทิที่ค้ันออกมาได้โดยเฉลี่ย
ประมาณ 2.0 กิโลกรัม และถ้าใช้เนื้อมะพร้าว 1.60 กรัม จะใช้เวลาในการคั้นน้ํากะทิ
ประมาณ48 วินาที น้ําหนักของน้ํากะทิที่ค้ันออกมาได้โดยเฉลี่ยประมาณ 1.5 กิโลกรัม มี
ราคาการผลิตจริงที่ต่ํากว่าประมาณการ คือ 6,294 บาท 

นายจุฑาภัทร ยิ้มละมัย 
นายจาตุรนต์ ทองเหวียง 
นายป๎ญญากร หลวงผิวเดช 

ชุดสื่อการเรียนการสอน
ระบบปรับอากาศสี่
ทิศทาง 

ไฟฟูากําลัง        ในประเทศไทยถือเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญและมีความโดดเด่นมาก การที่เราจะปรุง
อาหารไทยข้ึนมาสักอย่าง จะต้องประกอบด้วยเครื่องเทศและเครื่องแกงมากมาย ที่ขาด
ไม่ได้คือกะทิ กะทินั้นได้จากเนื้อมะพร้าวแก่และได้ออกมาเป็นน้ํากะทิ คนไทยสมัยก่อน
มีอุปกรณ์กานคั้นน้ํากะทิ เรียกว่า กระชอน มีลักษณะเป็นกลมๆมีรูกรองน้ําออกจากเนื้อ
มะพร้าว ซึ่งเป็นอุปกณ์ท่ีต้องใช้เวลาในการคั้นและใช้แรงในการคั้นมาก นอกจากนั้นเนื้อ
มะพร้าวยังมีโอกาสหกใส่น้ํากะทิได้ ทําให้เสียเวลามาแยกเนื้อแยกน้ําออกจากกันอีก 
 
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายเอกสิทธิ์ ล้ําเลิศ 
นายศิวรักษ์  แสงทอง 
นายสันติสุข ทองกลม 

ชุดออสซิลโลสโคป
ดิจิตอลขนาดพกพา 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ ง่ายและสะดวกขึ้น
จากการที่จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมากมายให้น้อยลงและประหยัดเนื้อที่มากขึ้น 
แล้วทดลองดูว่าเสียงที่ออกมาจากโพเดี่ยมนั้นมีระยะไกลเท่าใดและจะทั่วถึงหรือไม่              
โดยมีเกณฑ์ว่าถ้าเราลองเปิดใช้งานโพเดี่ยมแล้วพูดออกผ่านไมจะได้ยินเสียงชัดเจน
หรือไม่ในระยะ0-100เมตร ก็ยังสามารถได้ยินชัดเจนในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้
ทําการศึกษาเรื่องวงจรต่างเช่น วงจรปรีไม วงจรขยาย และวงจรคอนโทรล จากนั้นได้ทํา
การประกอบลําโพงและวงจรใส่ในโพเดี่ยมี่ทําขึ้นมา และทําการเก็บงานตรงส่วนของโพ
เดี่ยมให้เรียบร้อย จากนั้นจึงทําการทดลองโดยหาพ้ืนที่ในระยะที่ต้องการคือประมาณ50
เมตรและให้ตัวแทนไปยืนฟ๎งในระยะนั้น มาทดลองฟ๎งในระยะไกลสุด100เมตร แล้ว
พิจารณา 

ผลการดําเนินงานพบว่า ในระยะ50เมตรยังสามารถได้ยินชัดเจน  หมายความว่า
โฑเดี่ยมตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งใจไว้ แต่ก็มีข้อบกพร่องต่างๆที่ต้องแก้ไขอยู่ 

นางสาวนริศรา อินผา 
นายสหกรณ์ มังกรแก้ว 
นายวันชัย กันสาตร์ 

ชุดฝึกปฏิบัติการติดตั้ง 
เครื่องปรับอากาศติด
ผนัง 

ไฟฟูากําลัง           งานวิจัยเรื่องเครื่องสํารองไฟฟูาเครื่องป๎้มน้ํามีจุดมุ่งหมายเพ่ือสํารองไฟฟูาให้กับ
เครื่องป๎้มน้ําหากเกิดกรณีย์ไฟฟูาในอาคารดับทดสอบ เครื่องสํารองไฟฟูาสามารถทํางาน
ได้โดยไม่มีป๎ญหา และมีประโยชน์ในการสํารองไฟฟูาและคงช่วยสํารองไฟฟูาได้หาก
นําไปใช้ และหากเกิดป๎ญหาไฟฟูาดับ หรือเกิดไฟฟูากระตุก เครื่องสํารองรองก็สามารถ
จ่ายไฟฟูาให้กับเครื่องป๎้มน้ําได้ตลอด ลดการเสียหายของอุปกร์ไปด้วยในตัวนําปลั้กของ
เครื่องสํารองไฟฟูาไปเสียบกับไฟฟูาในบ้านแล้วเปิดทิ้งไว้จนกว่าแบตเตอรี่เต็มในกรณีที่
แบตเตอรี่ยังไม่มีแบตแล้วนําปลักของเครื่องป๎้มน้ํามาเสียบเข้ากับปลักที่อินเวอเตอร์แล้ว
ทดลองทําการตัดไฟฟูาในบริเวณนั้นๆดูว่าเครื่องป๎้มน้ํายังทํางานอยู่รึไม เราได้ทดลอง
ทั้งหมด 3ครั้ง ปรากฎว่าป๎้มงานปกติดี ผลการทดสอบออกมาไม่มีป๎ญหาใดๆ และ
สามารถสํารองไฟฟูาได้จริง 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายเจตพัฒน์ วงษ์มาก 
นายภัทรพล บัวสุวรรณ 

ชุดฝึกวงจรตู้แช่น้าดื่ม ไฟฟูากําลัง โครงการฉบับนี้เสนอ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) เพ่ือใช้ใน
งานบริการแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างของประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic 
sliding doors) แบ่ง 
ออกเป็น 5 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ส่วนสั่งการโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ตัว สําหรับการควบคุมการ
เปิด-ปิด ของประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) 

ส่วนที่ 2 ส่วนของการควบคุมเวลาโดยใช้ ET mini DS1307 1 ตัว สําหรับการ
ควบคุม 

เวลาเปิด-ปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) 
ส่วนที่ 3 ส่วนของการหน่วงเวลาโดยใช้ รีเลย์4 ตัว สําหรับการหน่วงเวลาเปิด-ปิด 
ส่วนที่ 4 ส่วนของการเปิด-ปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) 

โดยใช้ 
          มอเตอร์ 1 ตัว และลิมิตสวิตซ์ 2 ตัว สําหรับใช้ในการเปิด-ปิด เช่นเมื่อมอเตอร์
หมุนไม่ว่าจะหมุนไปข้างหน้าหรือข้างหลังแล้วไปกดโดนที่ลิมิตสวิตซ์ มันจะหยุดทันที
ส่วนที่ 5 ส่วนของการล็อกประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) โดยใช้
กลอนประต-ูแม่เหล็กไฟฟูา 600 ปอนด ์1 ตัว สําหรับการล็อกประตูเลื่อนจากโครงสร้าง
ที่กล่าวมาทั้ง 5 ส่วนประตูห้องน้ําสามารถเปิด-ปิดได้ตามเวลาจริงโดยมีตัวET mini 
DS1307 เป็นอุปกรณ์ตั้งค่าเวลาเปิด-ปิดตามที่เรากําหนดไว้ทั้งนี้ยังสามารถใช้กุญแจ
ไฟฟูาเปิดประตูได้แม้ยังไม่ถึงเวลาเปิดก็ตาม 
 
 
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายกิตติศักดิ์ กําจัดโจร 
นายวิศรุต ผาริโน 
นายอานนท์ จีนคําเริง 

ชุดฝึกปฏิบัติการติงตั้ง
เครื่องปรับอากาศติด
ผนัง 

ไฟฟูากําลัง           งานวิจัยเรื่องเครื่องสํารองไฟฟูาเครื่องป๎้มน้ํามีจุดมุ่งหมายเพ่ือสํารองไฟฟูาให้กับ
เครื่องป๎้มน้ําหากเกิดกรณีย์ไฟฟูาในอาคารดับทดสอบ เครื่องสํารองไฟฟูาสามารถทํางาน
ได้โดยไม่มีป๎ญหา และมีประโยชน์ในการสํารองไฟฟูาและคงช่วยสํารองไฟฟูาได้หาก
นําไปใช้ และหากเกิดป๎ญหาไฟฟูาดับ หรือเกิดไฟฟูากระตุก เครื่องสํารองรองก็สามารถ
จ่ายไฟฟูาให้กับเครื่องป๎้มน้ําได้ตลอด ลดการเสียหายของอุปกร์ไปด้วยในตัวนําปลั้กของ
เครื่องสํารองไฟฟูาไปเสียบกับไฟฟูาในบ้านแล้วเปิดทิ้งไว้จนกว่าแบตเตอรี่เต็มในกรณีที่
แบตเตอรี่ยังไม่มีแบตแล้วนําปลักของเครื่องป๎้มน้ํามาเสียบเข้ากับปลักที่อินเวอเตอร์แล้ว
ทดลองทําการตัดไฟฟูาในบริเวณนั้นๆดูว่าเครื่องป๎้มน้ํายังทํางานอยู่รึไม เราได้ทดลอง
ทั้งหมด 3ครั้ง ปรากฎว่าป๎้มงานปกติดี ผลการทดสอบออกมาไม่มีป๎ญหาใดๆ และ
สามารถสํารองไฟฟูาได้จริง 

นายอดิศร คงดิษ 
นายอานนท์ เทพจันทร์ 
นายจตุรภัทร สุวรรณดี 

สว่านลม ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง จะสามารถทํางานเองได้โดย
อัตโนมัติ เพ่ือความสะดวกสบายลดการทํางานของป๎๊มน้ําที่ทํางานมากเกินความจําเป็น
และช่วยลดการเกิดการไหม้ของป๎๊มน้ําเพ่ิมความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานได้มากขึ้น และต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน-นักศึกษาที่ได้ศึกษามาตลอดจนจบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบการทํางานของป๎๊มน้ํา 
กระแสไฟตรง-ไฟสลับ การใช้น้ําเป็นตัวนําไฟฟูา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆให้ออกมาเป็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องป๎๊มน้ํา 
 ผลการทํางานพบว่าเครื่องควบคุมป๎๊มน้ําอัจฉริยะที่ได้ประยุกต์ขึ้นมาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพลดการทํางานของป๎๊มน้ําในเวลาที่ไม่จําเป็นได้ เช่น เวลาน้ําไม่ไหล
เข้าสู่ระบบ ช่วยให้ประหยัดพลังงานไปได้มาก และสามารถหยุดการทํางานของป๎๊มน้ําได้
จริง 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายเจตพล โฆษา 
นายยอดมณู ประพันธ์ศิริ 
นายศุภกิต สมเพ็ชร 

ชุดฝึกปฏิบัติการติงตั้ง
เครื่องปรับอากาศติด
ผนัง 

ไฟฟูากําลัง ในปีนี้ประเทศอินโดนีเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์  ABU 
ROBOCON 2015มีCONCEPT ที่ว่า BADMINTON ROBO–GAME โดยได้กาหนดกฎ
กติกาไว้ว่าแต่ละทีมต้องสร้างหุ่นยนต์ 2 ตัว คือ หุ่นยนต์บังคับมือแบบมีสายเคเบิล 1 ตัว 
และหุ่นยนต์บังคับมือแบบไม่มีสายเคเบิล 1 ตัว ไม่มีจากัดเวลาในการแข่งขัน  

การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2015 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีได้มีการส่ง
ทีม“อัศวินบัวหลวง” เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2015 โดยได้สร้าง
หุ่นยนต์ไว้ 2 ตัวคือ หุ่นยนต์บังคับมือแบบมีสายเคเบิล และหุ่นยนต์บังมือแบบไม่มีสาย
เคเบิล ได้ออกแบบให้ 1 ตัวมีทั้งการเสิร์ฟและการโต้กลับ คือหุ่นยนต์บังคับมือแบบมี
สายเคเบิล ส่วนอีก 1 ตัวออกแบบให้สามารถตีโต้กลับได้ 

นายฉัตรดนัย นนทรี 
นายปฐมชัย มะเมีย 
นายศิลาดล รักษาพล 

ชุดสื่อการสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน  ระดับ 1 
วิชาติดตั้งไฟฟูาในอาคาร 

ไฟฟูากําลัง           เนื่องจากการปรศัย หรือแถลงการณ์ ต้องมีโพเดียมเปล่าๆ ทางคณะผู้จัดทําเลย
สร้างโพเดียมไร้สายมีระบบเสียงและ ชุดไมค์ไร้สาย ขึ้นมาเพ่ือลดป๎ญหา ลดความยุ่ง
อยากใช้แบตเตอรี่ในการใช้งาน ในการหาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องต่อสายหลายสายให้
ลดลงทําให้ไม่เสียเวลาในการบรรยายโพเดียมป๎จุบันจะต้องใช้ไฟฟูาเป็นหลักเพ่ือใช้ใน
การขยายเสียงแต่มีป๎นหาในเรื่องไฟฟูาขัดข้องก็ไม่สามารถใช้ได้จึงได้คิดค้นโพเดียมไร้
สายขึ้นมาโดยมีหลักการทํางานดั้งเปลี่ยนไฟฟูาจากACเป็นDCเพ่ือให้ไฟฟูาไหลผ่าน
แบตเตอรี่ เพ่ือกักเก็บไว้ในเวลาไฟฟูาขัดข้องจากแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่จ่ายให้
วงจรขยายเสียงเพ่ือขยายเสียงในการพูดให้ดังขึ้นได้ยินชัดขึ้นจากปกติถ้าไฟฟูาขัดข้องก็
ต้องรอไฟฟูาใช้โพเดียมได้เพราะมีอุปกรณ์ไฟฟูาแต่โพเดียมไรสายถ้าไฟฟูาขัดข้องเราก็
สามารถใช้ได้เพราะมีแบตเตอรี่สํารองอยู่แล้วป๎จจุบันในเรื่องไฟฟูาขัดเกินขึ้นบ่อยและ
เกิดป๎ญหาหลายอย่างตามมาทางคณะผู้จัดทําจึงคิดค้นโพเดียมไร้สายเพ่ือแก้ป๎ญหาตอน
ไฟฟูาขัดข้องดั้งนั้นคณะผู้จัดทําจึงคิดค้นโพเดียมไรสายขึ้นมา 
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายวรพจน์ ผิวสะอาด 
นายวิทวัส น้อยหลุบเลา 
นายพรชัย สุวรรณมาลี 

ชุดสื่อการเรียนการสอน
ระบบปรับอากาศสี่
ทิศทาง 

ไฟฟูากําลัง         การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ ง่ายและสะดวกขึ้น
จากการที่จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมากมายให้น้อยลงและประหยัดเนื้อที่มากขึ้น 
แล้วทดลองดูว่าเสียงที่ออกมาจากโพเดี่ยมนั้นมีระยะไกลเท่าใดและจะทั่วถึงหรือไม่ โดย
มีเกณฑ์ว่าถ้าเราลองเปิดใช้งานโพเดี่ยมแล้วพูดออกผ่านไมจะได้ยินเสียงชัดเจนหรือไม่ใน
ระยะ0-100เมตร ก็ยังสามารถได้ยินชัดเจน   ในการดําเนินงานนั้น     ผู้จัดทําได้
ทําการศึกษาเรื่องวงจรต่างเช่น วงจรปรีไม วงจรขยาย และวงจรคอนโทรล จากนั้น
ได้ทําการประกอบลําโพงและวงจรใส่ในโพเดี่ยมี่ทําขึ้นมา และทําการเก็บงานตรงส่วน
ของโพเดี่ยมให้เรียบร้อย จากนั้นจึงทําการทดลองโดยหาพ้ืนที่ในระยะที่ต้องการคือ
ประมาณ50เมตรและให้ตัวแทนไปยืนฟ๎งในระยะนั้น มาทดลองฟ๎งในระยะไกลสุด100
เมตร แล้วพิจารณา 
   ผลการดําเนินงานพบว่า ในระยะ50เมตรยังสามารถได้ยินชัดเจน  หมายความว่า
โฑเดี่ยมตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งใจไว้ แต่ก็มีข้อบกพร่องต่างๆที่ต้องแก้ไขอยู่ 

นายนพรัตน์ อักษรพิมพ์ 
นายจักรกฤษณ์ วันหมัด 
นายจีรพันธุ์ ด้วงมีผล 

ชุดฝึกปฏิบัติการติดตั้ง 
เครื่องปรับอากาศติด
ผนัง 

ไฟฟูากําลัง ในการนําเสนองานนั้น ผู้นําเสนอสามารถใช้สื่อในการนําเสนอท่ีหลากหลายเพ่ือสื่อสาร
กับผู้รับสาร ให้เข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอดจากผู้นําเสนอสู่ผู้รับสารเช่น ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว หรือจากชิ้นงานจริง ซึ่งสามารถนําเสนอผ่านสื่อวีดิทัศน์ แผ่นซีดี หรือ
โปรแกรมนําเสนอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสื่อเหล่านี้มีความยุ่งยากและใช้เวลามากใน
การจัดเตรียม แต่การนําเสนอผ่านเครื่องฉายแผ่นทึบที่เราจะพัฒนานั้นสามารถทําได้
โดยง่ายไม่ต้องยุ่งยากและเสียเวลาเหมือนการนําเสนอผ่าสื่อดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถ
นําเสนอเนื้อหาต่างๆ จากหนังสือตํารา แผ่นภาพ หรือชิ้นงานจริง หรือจอภาพ
โปรเจคเตอร์ หรือเครื่องรับโทรทัศน์ได้โดยตรง การใช่สื่อในการนําเสนอนั้น ต้องใช้
อุปกรณ์หลายยอย่าง เราจึงที่จะจัดทําเครื่องฉายแผ่นทึบให้มีคุณสมบัติมีมากข้ึนในการ
นําเสนอ 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีพัฒนาเครื่องฉายแผ่นทึบ แบบประยุกต์                                          



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   เครื่องต้นแบบ โดยใช้วงจรต่างๆเข้ามาประกอบ สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น 

ใช้งานง่าย และสะดวกสบายในการสอนกว่าเดิม   
นายธเนศ จิตต์โอบอ้อม 
นายบัณทิต ศรีหมุด 
นายณัฐพล ยิ้มถิน 

ชุดสื่อการสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน  ระดับ 1 
วิชาติดตั้งไฟฟูาในอาคาร 

ไฟฟูากําลัง          ในประเทศไทยถือเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญและมีความโดดเด่นมาก การที่เราจะ
ปรุงอาหารไทยขึ้นมาสักอย่าง จะต้องประกอบด้วยเครื่องเทศและเครื่องแกงมากมาย ที่
ขาดไม่ได้คือกะทิ กะทินั้นได้จากเนื้อมะพร้าวแก่และได้ออกมาเป็นน้ํากะทิ คนไทย
สมัยก่อนมีอุปกรณ์กานคั้นน้ํากะทิ เรียกว่า กระชอน มีลักษณะเป็นกลมๆมีรูกรองน้ํา
ออกจากเนื้อมะพร้าว ซึ่งเป็นอุปกณ์ที่ต้องใช้เวลาในการคั้นและใช้แรงในการคั้นมาก 
นอกจากนั้นเนื้อมะพร้าวยังมีโอกาสหกใส่น้ํากะทิได้ ทําให้เสียเวลามาแยกเนื้อแยกน้ํา
ออกจากกันอีก 

นายจีรภัทร ยิ้มใย 
นายยุทธนา ศรีปิ่นเปูา 
นายศิวรักษ์ พัฒน์เจริญ 

ชุดฝึกวงจรตู้แช่น้าดื่ม ไฟฟูากําลัง โครงการฉบับนี้เสนอ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) เพ่ือใช้
ในงานบริการแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างของประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic 
sliding doors) แบ่ง 
ออกเป็น 5 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ส่วนสั่งการโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ตัว สําหรับการควบคุมการเปิด-ปิด 
ของประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) 
ส่วนที่ 2 ส่วนของการควบคุมเวลาโดยใช้ ET mini DS1307 1 ตัว สําหรับการควบคุม 
เวลาเปิด-ปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) 
ส่วนที่ 3 ส่วนของการหน่วงเวลาโดยใช้ รีเลย์4 ตัว สําหรับการหน่วงเวลาเปิด-ปิด 
ส่วนที่ 4 ส่วนของการเปิด-ปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) โดยใช้ 
          มอเตอร์ 1 ตัว และลิมิตสวิตซ์ 2 ตัว สําหรับใช้ในการเปิด-ปิด เช่นเมื่อมอเตอร์
หมุนไม่ว่าจะหมุนไปข้างหน้าหรือข้างหลังแล้วไปกดโดนที่ลิมิตสวิตซ์ มันจะหยุดทันท ี
ส่วนที่ 5 ส่วนของการล็อกประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) โดยใช้ 
กลอนประต-ูแม่เหล็กไฟฟูา 600 ปอนด ์1 ตัว สําหรับการล็อกประตูเลื่อน 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   จากโครงสร้างที่กล่าวมาท้ัง 5 ส่วนประตูห้องน้ําสามารถเปิด-ปิดได้ตามเวลาจริงโดยมีตัว 

ET mini DS1307 เป็นอุปกรณ์ตั้งค่าเวลาเปิด-ปิดตามที่เรากําหนดไว้ทั้งนี้ยังสามารถใช้
กุญแจไฟฟูาเปิดประตูได้แม้ยังไม่ถึงเวลาเปิดก็ตาม 

นายพิสิพงศ์ ประตูแก้ว 
นายพีภัทร พันประดิษฐ 
นายสรจักร บุญไทย 

ชุดฝึกวงจรเครื่องทํา
ความเย็น (ตู้เย็น) 

ไฟฟูากําลัง           การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง จะสามารถทํางานเองได้โดย
อัตโนมัติ เพ่ือความสะดวกสบายลดการทํางานของป๎๊มน้ําที่ทํางานมากเกินความจําเป็น
และช่วยลดการเกิดการไหม้ของป๎๊มน้ําเพ่ิมความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานได้มากขึ้น และต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน-นักศึกษาที่ได้ศึกษามาตลอดจนจบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบการ
ทํางานของป๎๊มน้ํา กระแสไฟตรง-ไฟสลับ การใช้น้ําเป็นตัวนําไฟฟูา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้
กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆให้ออกมาเป็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องป๎๊มน้ํา 
 ผลการทํางานพบว่าเครื่องควบคุมป๎๊มน้ําอัจฉริยะที่ได้ประยุกต์ขึ้นมาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพลดการทํางานของป๎๊มน้ําในเวลาที่ไม่จําเป็นได้ เช่น เวลาน้ําไม่ไหล
เข้าสู่ระบบ ช่วยให้ประหยัดพลังงานไปได้มาก และสามารถหยุดการทํางานของป๎๊มน้ําได้
จริง 

นายอดุลวิทย์ ล่าแลง 
นายสุรภัทร ทองคํา 
นายโกมล สีภูมิขัน 

ชุดฝึกวงจรเครื่องทํา
ความเย็น (ตู้เย็น) 

ไฟฟูากําลัง                ในปีนี้ประเทศอินโดนีเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU 
ROBOCON 2015มีCONCEPT ที่ว่า BADMINTON ROBO–GAME โดยได้กาหนดกฎ
กติกาไว้ว่าแต่ละทีมต้องสร้างหุ่นยนต์ 2 ตัว คือ หุ่นยนต์บังคับมือแบบมีสายเคเบิล 1 ตัว 
และหุ่นยนต์บังคับมือแบบไม่มีสายเคเบิล 1 ตัว ไม่มีจากัดเวลาในการแข่งขัน  

การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2015 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีได้มีการส่ง
ทีม“อัศวินบัวหลวง” เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2015 โดยได้สร้าง
หุ่นยนต์ไว้ 2 ตัวคือ หุ่นยนต์บังคับมือแบบมีสายเคเบิล และหุ่นยนต์บังมือแบบไม่มีสาย
เคเบิล ได้ออกแบบให้ 1 ตัวมีทั้งการเสิร์ฟและการโต้กลับ คือหุ่นยนต์บังคับมือแบบมี
สายเคเบิล ส่วนอีก 1 ตัวออกแบบให้สามารถตีโต้กลับได้เพียงอย่างเดียว 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายวราวุธ อุบลศรี 
นายพายุพัฒน์ วรรณวงษ์ 

ชุดฝึกปฏิบัติการติดตั้ง 
เครื่องปรับอากาศติด
ผนัง 

ไฟฟูากําลัง ในประเทศไทยถือเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญและมีความโดดเด่นมาก การที่เราจะ
ปรุงอาหารไทยขึ้นมาสักอย่าง จะต้องประกอบด้วยเครื่องเทศและเครื่องแกงมากมาย ที่
ขาดไม่ได้คือกะทิ กะทินั้นได้จากเนื้อมะพร้าวแก่และได้ออกมาเป็นน้ํากะทิ คนไทย
สมัยก่อนมีอุปกรณ์กานคั้นน้ํากะทิ เรียกว่า กระชอน มีลักษณะเป็นกลมๆมีรูกรองน้ํา
ออกจากเนื้อมะพร้าว ซึ่งเป็นอุปกณ์ที่ต้องใช้เวลาในการคั้นและใช้แรงในการคั้นมาก 
นอกจากนั้นเนื้อมะพร้าวยังมีโอกาสหกใส่น้ํากะทิได้ ทําให้เสียเวลามาแยกเนื้อแยกน้ํา
ออกจากกันอีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายชานนท์ ยิ้มงาม 
นางสาวสุธินันท์ แก้วกระจ่าง 

แพเก็บก๊าซชีวภาพจากดิน
โคลนพร้อม เครื่องอัดก๊าซ 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรยานยนต์ และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่องจักรยานยนต์ว่ามี
หลักการทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบเป็นแบบ
เก็บข้อมูลที่คณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองจากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสารต่างๆ
และนําเครื่องจักรยานยนต์ Yamaha Mio แบบตั้งแท่นไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาต่อไป 
คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต์ Yamaha Mio 
แบบตั้งแท่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในแผนกช่างยนต์เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางาน
จักรยานยนต์อย่างเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต้นแบบในการพัฒนา
ชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต์ Yamaha Mio แบบตั้งแท่น และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาเล่าเรียนต่อไป 

นายพิสิฐ เหมือนงิ้ว 
นายศราวุธ วงศ์ศรีแก้ว 

เครื่องผลิตไฟฟูาพลังงานไอ
น้ํา 

ไฟฟูากําลัง โครงการเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือมีเครื่องมือไว้ใช้สําหรับความสะดวกสบายพกพาง่าย
กะทัดรัดสามารถใช้ยามฉุกเฉินได้ตลอดเวลาและสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อีก
ด้วยวิธีการดําเนินชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่ชุดเครื่องมือนี้มีความทันสมัยมากขึ้นต่อ
การใช้งานเป็นชุดเครื่องมือที่มีความกระทัดรัดต่อการพกพาและยังมีวิธีการเก็บรักษาได้ง่าย
มากขึ้นไม่เป็นป๎ญหาในการหายอีกต่อไปแล้วชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่นี้ผลิตจากวัสดุ
ที่มีความทนทานและแข็งแรง ยังมีน้ําหนักเบาใช้งานง่ายเครื่องมือภายในชุดนั้นยัง
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้ได้อย่างมากมายหลากหลาย 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ชนิดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถพกชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่นี้ไปได้ทุกที่ไม่ต้องเป็น

ป๎ญหาให้ยุ่งยากต่อการพกพาอีกต่อไป ชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้
หลายรูปแบบชุดเครื่องมือนี้ยังสามารถถอดได้หมดเนื่องจากเป็นแบบพกพา ชุดเครื่องมือนี้มี
ทักษะและคําศัพท์ในการใช้งานโดยเฉพาะหากไม่มีทักษะก็จะทําให้มีป๎ญหาในการทํางานได้
เครื่องมือชุดนี้ได้ทําขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความทันสมัยต่อการใช้งานมากขึ้น ผลการทดสอบชุด
กล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่ทําให้ทราบว่าโครงการชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่นี้ไม่มี
ข้อบกพร่องสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งตั้งแต่ขั้นตอนของการทดสอบ
ชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่และสาเหตุต่างๆ 

นายอนุวัต สุขสําราญ 
นายธนะวิชาญ์ ผลประยูร 

ประตูม้วนไฟฟูา ไฟฟูากําลัง ชิ้นส่วนชิ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็ก และนําชิ้นส่วน
ของระบบคลัตช์แม่เหล็กกับอุปกรณ์ควบคุมมาติดตั้งเข้ากับโครงสร้างชุดฝึกต่อวงจรหน้า
คลัตช์แม่เหล็กเพ่ือให้สามารถควบคุมระบบต่างๆ ของชุดระบบคลัตช์แม่เหล็กได้  

จากการทดสอบชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็ก 5 ครั้ง ผลการทดสอบครั้งที่ 1 
พบว่า หน้าคลัตช์แม่เหล็กไม่ติดเนื่องจากฟิวส์ขาด เพราะใช้ฟิวส์ขนาด 5A แต่แบตเตอรี่มี
กระแสไฟฟูา 10A จึงแก้ไขโดยใช้ฟิวส์ 15A จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบว่า การทํางาน
ของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็กปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบว่า การทํางาน
ของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็กปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 พบว่า การทํางาน
ของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็กปกติ และจากผลการทดสอบครั้งที่ 5  พบว่า การ
ทํางานของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่ เหล็กปกติ จะเห็นได้ว่าในการทดลอ งหา
ประสิทธิภาพในชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็ก สามารถนํามาใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนในวิชางานปรับอากาศรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นด้านทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมเป็นการจําลอง
ระบบหน้าคลัตช์แม่เหล็กของคอมแอร์รถยนต์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาระบบหน้าคลัตช์
แม่เหล็กรถยนต์   ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายรัฐพงษ์ คุณแสง 
นายณัฐพล ลักษณะวิเชียร 

ชุดฝึกการควบคุมมอเตอร์
ด้วยอินเวอร์เตอร์ 

ไฟฟูากําลัง โครงการเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือมีเครื่องมือไว้ใช้สําหรับความสะดวกสบาย
พกพาง่ายกะทัดรัดสามารถใช้ยามฉุกเฉินได้ตลอดเวลาและสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนได้อีกด้วยวิธีการดําเนินชุดเครื่องมือแบบพกพาชุดเครื่องมือนี้มีความทันสมัยมากขึ้นต่อ
การใช้งานเป็นชุดเครื่องมือที่มีความกระทัดรัดต่อการพกพาและยังมีวิธีการเก็บรักษาได้ง่าย
มากขึ้นไม่เป็นป๎ญหาในการหายอีกต่อไปแล้วชุดเครื่องมือแบบพกพานี้ผลิตจากวัสดุที่มี
ความทนทานและแข็งแรง ยังมีน้ําหนักเบาใช้งานง่ายเครื่องมือภายในชุดนั้นยังตอบสนอง
ความต้องการผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้ได้อย่างมากมายหลากหลายชนิดไม่ว่า
จะอยู่ที่ไหนก็สามารถพกชุดเครื่องมือแบบพกพานี้ไปได้ทุกที่ไม่ต้องเป็นป๎ญหาให้ยุ่งยากต่อ
การพกพาอีกต่อไป ชุดเครื่องมือแบบพกพามีอุปกรณ์ให้เลือกใช้หลายรูปแบบชุดเครื่องมือนี้
ยังสามารถถอดได้หมดเนื่องจากเป็นแบบพกพา ชุดเครื่องมือนี้มีทักษะและคําศัพท์ในการใช้
งานโดยเฉพาะหากไม่มีทักษะก็จะทําให้มีป๎ญหาในการทํางานได้เครื่องมือชุดนี้ได้ทําขึ้นมา
เพ่ือให้เกิดความทันสมัยต่อการใช้งานมากข้ึน 

ผลการทดสอบชุดเครื่องมือแบบพกพาทําให้ทราบว่าโครงการชุดเครื่องมือแบบ
พกพานี้ไม่มีข้อบกพร่องสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้ ซึ่งตั้งแต่ขั้นตอนของ
การทดสอบชุดเครื่องมือแบบพกพาและสาเหตุต่างๆของการทดสอบในแต่ละครั้งนี้ส่งผลต่อ
ความชัดเจนสมบูรณ์ของชุดเครื่องมือแบบพกพาเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

นายพงศธร สายสินธุ์ 
นายอนาวิน นาคีสังข์ 

ชุดฝึกวงจรไฟฟูาเบื้องต้น ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดฝึก
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ภายในแผนกวิชาชีพยานยนต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากชุด
ฝึกงานเครื่องยนต์ดีเซล  
6 สูบ ที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นมา ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องยนต์
ดีเซล ทําให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้และเข้าใจถึงป๎ญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
นอกจากนี้นักเรียนนักศึกษา ยังสามารถทําการวิเคราะห์และเข้าใจถึงป๎ญหาที่เกิดข้ึนกับ  



 
 

ชื่อผูจ้ัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ เพ่ือนําความรู้ที่ได้ไปแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 

ได้อย่างถูกต้อง  
ในการดําเนินงานนั้น คณะผู้จัดทําได้ทําการศึกษาความรู้จากเอกสารและบทความ

ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์รวมถึงหลักการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ โดยแบ่งข้อมูล
ในด้านต่างๆ ดังนี้ ศึกษาประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ หลักการทํางานของเครื่องยนต์
ดีเซล 6 สูบ ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ วงจรไฟฟูา การทํางานของระบบน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลเพ่ือนําทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ในการจัดทําชุดฝึก
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ จากนั้นนําชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ มาทําการทดสอบอุปกรณ์
และระบบมาตรตราวัดต่างๆ เพ่ือหาจุดบกพร่องของอุปกรณ์แต่ละชิ้น ที่คณะผู้จัดทําโดย
นํามาติดตั้งกับชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
ผลการดําเนินงานพบว่า อุปกรณ์ที่คณะผู้จัดทํานํามาติดตั้งกับชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
ประกอบไปด้วยระบบระบายความร้อน วงจรไฟฟูาของเครื่องยนต์ โดยมีวงจรไฟฟูาชาร์ต
และระบบสตาร์ท การทํางานของระบบน้ํามันเชื้อเพลิง การทํางานของหัวเผา สามารถ
ทํางานได้จริงตามที่คณะผู้จัดทําได้กําหนดไว้ในขอบเขตของโครงการ 

นายสุธิมนต์ แก้วกระจ่าง 
นายอธิชาติ เครื่องสาย 

ชุดลําโพงสื่อการเรียนการ
สอน 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือสร้างชุดฝึกถอด -ประกอบเครื่อง
รถจักรยานยนต์ให้เพียงพอต่อผู้เรียนวิชา งานรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ยังเพ่ือผู้เรียนมีทักษะใน
การถอด-ประกอบได้อย่างชํานาญแล้วยังรวมไปถึงการถอด-และประกอบที่ถูกต้องอีกด้วย 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการสํารวจ ในการเรียนวิชางานรถจักรยานยนต์
ยังพบว่าชุดฝึกมีไม่เพียงพอต่อการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนในวิชางานรถจักรยานยนต์  คณะ
ผู้จัดทําจึงได้เห็นความสําคัญในส่วนนี้ ดังนั้นผู้จัดทําจึงได้สร้างชุดฝึกถอด -ประกอบเครื่อง
รถจักรยานยนต์ wave125 นี้ขึ้นเพ่ือให้ชุดฝึกมีเพียงพอต่อการเรียนผลดําเนินงานพบว่า 
ชุดฝึกถอด-ประกอบเครื่องรถจักรยานยนต์ wave 125สามารถใช้งานได้จริงตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นายวุฒิชัย แซ่เฮ้อ 
นายอภิสิทธ์ รอดดี 

รถเข็นของขึ้นบันได ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทําให้มีความง่ายและคล่องตัวในการ
บริการในการ วิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP มีความล่าช้าในการซ่อมดังนั้น เพ่ือความ
สะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานให้ก้าวสู่สากลและเป็นชิ้นงานต้นแบบใน
การพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆได้หลากหลายแบบ ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา ใน
การวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP นั้น คณะผู้จัดทําจึงเห็นความสําคัญในส่วนนี้ ทํา
อย่างไรถึงจะมีความง่ายต่อการเรียนรู้และศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบหัวฉีด DCP ใน
การบริการนั้นจะทําการวิเคราะห์โค้ดไฟ และทําการแก้ป๎ญหา จากนั้นจึงทําการลบโค้ดของ
ป๎ญหานั้นๆ เพ่ือมิให้ป๎ญหานั้นกลับมาแสดงใหม่อีกครั้งดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทํา
โครงการชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายและ
ศึกษาว่าเซ็นเซอร์นั้นๆมีลักษณะเป็นแบบใด  

ผลการดําเนินงานพบว่าชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP ที่ เราได้
สร้างสรรค์ขึ้นนั้นสามารถใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตอบสนองต่อการใช้งาน
ได้เป็นอย่างดี และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

นายนนทพัฒน์ คุชิตา 
นายบุญสิทธิ์ พันเพียรทํา 

ถังหมักน้ํา EM เก็บแก๊ส 
 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์ให้
เพียงพอต่อผู้เรียนวิชา งานรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ยังทําให้ผู้เรียนมีทักษะในการถอด -
ประกอบได้อย่างชํานาญแล้วยังรวมไปถึงการถอด-และประกอบที่ถูกต้องอีกด้วย 
ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการสํารวจ ในการเรียนวิชางานรถจักรยานยนต์ยังพบว่า
ชุดอุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์มีไม่เพียงพอต่อการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนในวิชางา
รถจักรยานยนต์  คณะผู้จัดทําจึงได้เห็นความสําคัญในส่วนนี้ ดังนั้นผู้จัดทําจึงได้สร้าง
อุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์นี้ขึ้นเพ่ือให้สะดวกและประหยัดเวลาในการถอดยาง
รถจักรยานยนต์ 

ผลดําเนินงานพบว่า อุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์สามารถใช้งานได้จริงตรง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายอธิภัทร ภู่กลั่น 
นายเจนณรงค์ ชาญชัยฤทธิไกร 

ท่อลําเลียงขยะ ไฟฟูากําลัง จากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระดานรองนอนซ่อมเครื่องล่างรถยนต์ 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เครื่องมือ ที่ผู้จัดทําสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นต่อ
เครื่องมือว่ามีประสิทธิภาพในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลได้
ดังนี้ 

จุดประเมินที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง จุดประเมินที่บอกว่า
นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนําไปใช้งานจากความเห็น
ต่อจุดประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่ผู้จัดทําสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
การนําไปใช้และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทําโครงการในครั้งนี้ 

โครงการกระดานรองนอนซ่อมเครื่องล่างรถยนต์ประกอบการเรียนการสอน 
หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้ว จึงทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหา
ข้อบกพร่องของกระดานรองนอนซ่อมเครื่องล่างรถยนต์ ซึ่งผลที่ได้คือกระดานรองนอนซ่อม
เครื่องล่างรถยนต์สามารถใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนได้จริง 

 
นายณัฐพล เฮงสิ 
นายธงชัย นาคอุดม 
 

สว่านบานแฟร์ ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมและพัฒนา
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานอุตสาหกรรมว่ามีหลักการทํางานอย่างไรเพ่ือ
จะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
การดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบที่ทางคณะ
ผู้จัดทําสร้างขึ้นเองด้านจากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสารต่างๆและนําจักรยาน
เครื่องตัดหญ้าไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาต่อไป 
ผลการทดสอบจักรยานเครื่องตัดหญ้าทําให้ทราบว่าการประดิษฐ์จักรยานเครื่องตัดหญ้านี้
ใช้งานได้จริงและมีการทดสอบก่อนโดยผู้เสนอโครงการไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายสิทธิกร มหัทธนวิบูล กระปุกออมสินอัจฉริยะ ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรยานยนต์ และ

พัฒนาเกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่อง
จักรยานยนต์ว่ามีหลักการทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่คณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองจากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสาร
ต่างๆและนําเครื่องจักรยานยนต์ Yamaha แบบตั้งแท่นไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาต่อไป 

คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต์ 
Yamaha แบบตั้งแท่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของ
รายวิชางานจักรยานยนต์อย่างเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต้นแบบใน
การพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต์ Yamaha แบบตั้งแท่น และเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่นต่อๆไปใด้ศึกษาเล่าเรียนต่อไป 

นายภานุสิทธิ์ สุขเอ่ียม 
นายอติวัตร สุดสวาด 

ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟูา
กระแสตรง 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดทําเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามัน
เฟืองท้าย และเป็นการสร้าง เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้าย 
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณ์ วิชาชีพในการสร้างสรรค์และ
คิดค้นเครื่องมือพิเศษสําหรับเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้าย 

วิธีการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา การจัดสร้างเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และ
น้ํามันเฟืองท้ายได้มีการออกแบบโครงสร้างเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายทําการ
สร้างตามแบบ เสร็จทําการย่อขนานชิ้นส่วนเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายให้ได้
ตามแบบและจัดสร้างชิ้นส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้าย 

ผลการทดสอบเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายทําให้ทราบว่าโครงการ
เครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายไม่มีข้อบกพร่องสามารถใช้งานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซ่ึงต้ังแต่ข้ันตอนการทดสอบระบบต่างๆของเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   น้ํามันเฟืองท้ายและการเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายและสาเหตุต่างๆของการ

ทดสอบในแต่ละครั้ง ส่งผลถึงความชัดเจนสมบูรณ์ของเครื่อง 
นายพิพัฒพล ลูกอินทร์ 
นายอติพร คงมี 

ประตู้ม้วนไฟฟูา ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทําชุดฝึกถอดประกอบรถจักรยานยนต์
สําหรับช่วยครูผู้สอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมากและให้นักเรียนได้ฝึกได้
ลองทําจนเกิดความเข้าใจความชํานาญในชุดฝึกนั้นเพ่ือที่จะได้มีความรู้และความเข้าใจ
ระบบต่างๆของรถจักรยานยนต์ โดยใช้ชุดฝึกถอดประกอบรถจักรยานยนต์นี่สอนในรายวิชา
งานจักรยานยนต์ได้  

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา โครงสร้างและหลักการทํางานต่างๆ
ของรถจักรยานยนต์ทั้งตัวโครงรถว่ามีรูปแบบยังไง ระบบเบรคที่เป็นทั้งเบรคดิสและดรัม
เบรคป๎้มเบรคว่าหลักการทํางานเป็นยังไงประกอบยังไง และตัวส่งถ่ายกําลัง โซ่สเตอร์
หลักการทํางานเป็นเช่นไรติดตั้งยังไงผู้จัดทําได้มีการวางแผนการทํางานเป็นขั้นตอน เพ่ือ
การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในผลงานนั้น 
ผลการดําเนินงานพบว่า ชุดฝึกถอดประกอบรถจักรยานยนต์นั้น ที่มีชิ้นส่วนดังนี้ ตัวโครงรถ 
ล้อหน้า ล้อหลัง ดิสเบรคหน้า ดรัมเบรคหลัง ละชุดโซ่สเตอร์ที่ได้ทําการติดตั้งไปนั้น 
สามารถให้นักเรียนรับการฝึกถอดประกอบรถจักรยานยนต์ได้ และสามารถเข้าใจหลักการ
ทําของชิ้นส่วนนั้นและทํา การแก้ไขหากเกิดความเสียหาย   

นายกฤษณะ แคล้วบาน 
นายปพลสรรค์ สุขชา 

ชุดลําโพงสื่อการเรียนการ
สอน 

ไฟฟูากําลัง การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์เล็ก และพัฒนาเกี่ยวกับ
ยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่องยนต์เล็กว่ามีหลักการ
ทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
  ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองได้จากค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารต่างๆและนําเครื่องยนต์เล็กไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
 คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก เพ่ือให้เกิด  



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก อย่าง

เพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต้นแบบในการพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็ก และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่น
ต่อๆไปได้ศึกษาเล่าเรียน 

นายคฑาวุธ สังข์ทอง 
นายนัฎดนัย ศรศรี 

ชุดลําโพงสื่อการเรียนการ
สอน 

ไฟฟูากําลัง โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําแท่นยกเกียร์และนํามาเป็นสื่อการเรียน
การสอนในแผนกวิชาช่างยนต์ 

การจัดทําแท่นยกเกียร์ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมในจุดต่างๆเพ่ือให้ได้เครื่องยก
เกียร์ที่สามารถใช้งานได้โดยวิธีการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา การจัดสร้างแท่น
ยกเกียร์และมีการออกแบบโครงสร้างทําการสร้างตามแบบ เพ่ือให้ได้แท่นแม่แรงยกเกียร์ที่
สามารถใช้งานได้จริง 

ผลการทดสอบแท่นแม่แรงยกเกียร์ทําให้ทราบว่าโครงการแท่นแม่แรงยกเกียร์ไม่มี
ข้อบกพร่องสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งตั้งแต่ขั้นตอนการทดสอบ
ระบบต่างๆของแท่นแม่แรงยกเกียร์และสาเหตุต่างๆของการทดสอบในแต่ละครั้ง ส่งผลถึง
ความชัดเจนสมบูรณ์ของแท่นแม่แรงยกเกียร์เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

นายนิสิ ทารักษา 
นายสิทธิชัย แสงจั่น 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์เพ่ิมออกซิเจนในน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ 

ไฟฟูากําลัง      การบํารุงรักษามีส่วนสําคัญเป็นอย่างมาก ในการช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ 
โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่มีการทางานเป็นส่วนหลัก การใช้ระบบปรับอากาศรถยนต์ก็เป็นส่วน
สําคัญสาหรับรถยนต์ ที่จะช่วยไม่ให้รถยนต์นั้นมีอุณหภูมิร้อนจนเกินไปการบํารุงรักษา
ซ่อมแซมระบบปรับอากาศรถยนต์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง  แต่ในการทดลอง
ระบบปรับอากาศรถยนต์นั้นบางครั้ง เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุในการทดลองระบบ
ปรับอากาศรถยนต์ ดังนั้นจึงคิดค้นออกแบบชุดฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศรถยนต์รถยนต์ 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและประสิทธิภาพ ในการทดลองระบบปรับอากาศรถยนต์ได้อย่าง
รวดเร็วปลอดภัย จากการได้รับบาดเจ็บจากการทดลองการทดลองชุดฝึกปฏิบัติระบบปรับ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   อากาศรถยนต์สามารถนาไปใช้งานได้จริง ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน

นักศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนาไปทดลองและปฏิบัติต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทคัดย่อ โครงงานนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 

นายชานนท์ ยิ้มงาม 
นางสาวสุธินันท์ แก้วกระจ่าง 

แพเก็บก๊าซชีวภาพจากดิน
โคลนพร้อม เครื่องอัดก๊าซ 

อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรยานยนต์ และ
พัฒนาเกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่อง
จักรยานยนต์ว่ามีหลักการทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบเป็นแบบ
เก็บข้อมูลที่คณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองจากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสารต่างๆ
และนําเครื่องจักรยานยนต์ Yamaha Mio แบบตั้งแท่นไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาต่อไป 

คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต์ 
Yamaha Mio แบบตั้งแท่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในแผนกช่างยนต์เป็นสื่อการเรียนการสอน
ของรายวิชางานจักรยานยนต์อย่างเพียงพอในการเรียนการสอนอีกท้ังยังเป็นชิ้นงานต้นแบบ
ในการพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต์ Yamaha Mio แบบตั้งแท่น และเพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาเล่าเรียน
ต่อไป 

นายพิสิฐ เหมือนงิ้ว 
นายศราวุธ วงศ์ศรีแก้ว 

เครื่องผลิตไฟฟูาพลังงานไอ
น้ํา 

อิเล็กทรอนิกส์ โครงการเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือมีเครื่องมือไว้ใช้สําหรับความสะดวกสบาย
พกพาง่ายกะทัดรัดสามารถใช้ยามฉุกเฉินได้ตลอดเวลาและสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนได้อีกด้วยวิธีการดําเนินชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่ชุดเครื่องมือนี้มีความทันสมัย 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   มากขึ้นต่อการใช้งานเป็นชุดเครื่องมือที่มีความกระทัดรัดต่อการพกพาและยังมีวิธีการเก็บ

รักษาได้ง่ายมากขึ้นไม่เป็นป๎ญหาในการหายอีกต่อไปแล้วชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่นี้
ผลิตจากวัสดุที่มีความทนทานและแข็งแรง ยังมีน้ําหนักเบาใช้งานง่ายเครื่องมือภายในชุด
นั้นยังตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้ได้อย่างมากมาย
หลากหลายชนิดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถพกชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่นี้ไปได้ทุกที่
ไม่ต้องเป็นป๎ญหาให้ยุ่งยากต่อการพกพาอีกต่อไป ชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่มีอุปกรณ์
ให้เลือกใช้หลายรูปแบบชุดเครื่องมือนี้ยังสามารถถอดได้หมดเนื่องจากเป็นแบบพกพา ชุด
เครื่องมือนี้มีทักษะและคําศัพท์ในการใช้งานโดยเฉพาะหากไม่มีทักษะก็จะทําให้มีป๎ญหาใน
การทํางานได้เครื่องมือชุดนี้ได้ทําขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความทันสมัยต่อการใช้งานมากขึ้น ผล
การทดสอบชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่ทําให้ทราบว่าโครงการชุดกล่องเครื่องมือแบบ
เคลื่อนที่นี้ไม่มีข้อบกพร่องสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งตั้งแต่ขั้นตอน
ของการทดสอบชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่และสาเหตุต่างๆของการทดสอบในแต่ละ
ครั้งนี้ส่งผลต่อความชัดเจนสมบูรณ์ของชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

นายอนุวัต สุขสําราญ 
นายธนะวิชาญ์ ผลประยูร 

ประตูม้วนไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ และจัดสร้างชิ้นส่วนชิ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็ก และ
นําชิ้นส่วนของระบบคลัตช์แม่เหล็กกับอุปกรณ์ควบคุมมาติดตั้งเข้ากับโครงสร้างชุดฝึกต่อ
วงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็กเพ่ือให้สามารถควบคุมระบบต่างๆ ของชุดระบบคลัตช์แม่เหล็กได้  

จากการทดสอบชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็ก 5 ครั้ง ผลการทดสอบครั้งที่ 1 
พบว่า หน้าคลัตช์แม่เหล็กไม่ติดเนื่องจากฟิวส์ขาด เพราะใช้ฟิวส์ขนาด 5A แต่แบตเตอรี่มี
กระแสไฟฟูา 10A จึงแก้ไขโดยใช้ฟิวส์ 15A จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบว่า การทํางาน
ของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็กปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบว่า การทํางาน
ของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็กปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 พบว่า การทํางาน 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็กปกติ และจากผลการทดสอบครั้งที่ 5  พบว่า การ

ทํางานของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่ เหล็กปกติ จะเห็นได้ว่าในการทดลองหา
ประสิทธิภาพในชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็ก สามารถนํามาใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนในวิชางานปรับอากาศรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นด้านทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมเป็นการจําลอง
ระบบหน้าคลัตช์แม่เหล็กของคอมแอร์รถยนต์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาระบบหน้าคลัตช์
แม่เหล็กรถยนต์   ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นายรัฐพงษ์ คุณแสง 
นายณัฐพล ลักษณะวิเชียร 

ชุดฝึกการควบคุมมอเตอร์
ด้วยอินเวอร์เตอร์ 

อิเล็กทรอนิกส์ โครงการเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือมีเครื่องมือไว้ใช้สําหรับความสะดวกสบาย
พกพาง่ายกะทัดรัดสามารถใช้ยามฉุกเฉินได้ตลอดเวลาและสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนได้อีกด้วย 

วิธีการดําเนินชุดเครื่องมือแบบพกพาชุดเครื่องมือนี้มีความทันสมัยมากขึ้นต่อการ
ใช้งานเป็นชุดเครื่องมือที่มีความกระทัดรัดต่อการพกพาและยังมีวิธีการเก็บรักษาได้ง่ายมาก
ขึ้นไม่เป็นป๎ญหาในการหายอีกต่อไปแล้วชุดเครื่องมือแบบพกพานี้ผลิตจากวัสดุที่มีความ
ทนทานและแข็งแรง ยังมีน้ําหนักเบาใช้งานง่ายเครื่องมือภายในชุดนั้นยังตอบสนองความ
ต้องการผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้ได้อย่างมากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะอยู่
ที่ไหนก็สามารถพกชุดเครื่องมือแบบพกพานี้ไปได้ทุกที่ไม่ต้องเป็นป๎ญหาให้ยุ่งยากต่อการ
พกพาอีกต่อไป ชุดเครื่องมือแบบพกพามีอุปกรณ์ให้เลือกใช้หลายรูปแบบชุดเครื่องมือนี้ยัง
สามารถถอดได้หมดเนื่องจากเป็นแบบพกพา ชุดเครื่องมือนี้มีทักษะและคําศัพท์ ในการใช้
งานโดยเฉพาะหากไม่มีทักษะก็จะทําให้มีป๎ญหาในการทํางานได้เครื่องมือชุดนี้ได้ทําขึ้นมา
เพ่ือให้เกิดความทันสมัยต่อการใช้งานมากข้ึน 

ผลการทดสอบชุดเครื่องมือแบบพกพาทําให้ทราบว่าโครงการชุดเครื่องมือแบบ
พกพานี้ไม่มีข้อบกพร่องสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ซึ่งตั้งแต่ขั้นตอนของ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   การทดสอบชุดเครื่องมือแบบพกพาและสาเหตุต่างๆของการทดสอบในแต่ละครั้งนี้ส่งผลต่อ

ความชัดเจนสมบูรณ์ของชุดเครื่องมือแบบพกพาเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

นายพงศธร สายสินธุ์ 
นายอนาวิน นาคีสังข์ 

ชุดฝึกวงจรไฟฟูาเบื้องต้น อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําโครงการชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดฝึก
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ภายในแผนกวิชาชีพยานยนต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากชุด
ฝึกงานเครื่องยนต์ดีเซล  
6 สูบ ที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นมา ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องยนต์
ดีเซล ทําให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้และเข้าใจถึงป๎ญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
นอกจากนี้นักเรียนนักศึกษา ยังสามารถทําการวิเคราะห์และเข้าใจถึงป๎ญหาที่เกิดขึ้นกับ
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ เพ่ือนําความรู้ที่ได้ไปแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
ได้อย่างถูกต้อง  

ในการดําเนินงานนั้น คณะผู้จัดทําได้ทําการศึกษาความรู้จากเอกสารและบทความ
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์รวมถึงหลักการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ โดยแบ่งข้อมูล
ในด้านต่างๆ ดังนี้ ศึกษาประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ หลักการทํางานของเครื่องยนต์
ดีเซล 6 สูบ ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ วงจรไฟฟูา การทํางานของระบบน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลเพ่ือนําทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ในการจัดทําชุดฝึก
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ จากนั้นนําชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ มาทําการทดสอบอุปกรณ์
และระบบมาตรตราวัดต่างๆ เพ่ือหาจุดบกพร่องของอุปกรณ์แต่ละชิ้น ที่คณะผู้จัดทําโดย
นํามาติดตั้งกับชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
ผลการดําเนินงานพบว่า อุปกรณ์ที่คณะผู้จัดทํานํามาติดตั้งกับชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
ประกอบไปด้วยระบบระบายความร้อน วงจรไฟฟูาของเครื่องยนต์ โดยมีวงจรไฟฟูาชาร์ต
และระบบสตาร์ท การทํางานของระบบน้ํามันเชื้อเพลิง การทํางานของหัวเผา สามารถ
ทํางานได้จริงตามที่คณะผู้จัดทําได้กําหนดไว้ในขอบเขตของโครงการ  



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายสุธิมนต์ แก้วกระจ่าง 
นายอธิชาติ เครื่องสาย 

ชุดลําโพงสื่อการเรียนการ
สอน 

อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือสร้างชุดฝึกถอด -ประกอบเครื่อง
รถจักรยานยนต์ให้เพียงพอต่อผู้เรียนวิชา งานรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ยังเพ่ือผู้เรียนมีทักษะใน
การถอด-ประกอบได้อย่างชํานาญแล้วยังรวมไปถึงการถอด-และประกอบที่ถูกต้องอีกด้วย 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการสํารวจ ในการเรียนวิชางานรถจักรยานยนต์
ยังพบว่าชุดฝึกมีไม่เพียงพอต่อการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนในวิชางานรถจักรยานยนต์  คณะ
ผู้จัดทําจึงได้เห็นความสําคัญในส่วนนี้ ดังนั้นผู้จัดทําจึงได้สร้างชุดฝึกถอด-ประกอบเครื่อง
รถจักรยานยนต์ wave125 
นี้ขึ้นเพ่ือให้ชุดฝึกมีเพียงพอต่อการเรียนผลดําเนินงานพบว่า ชุดฝึกถอด -ประกอบเครื่อง
รถจักรยานยนต์ wave 125สามารถใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน 

นายวุฒิชัย แซ่เฮ้อ 
นายอภิสิทธ์ รอดดี 

รถเข็นของขึ้นบันได อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทําให้มีความง่ายและคล่องตัวในการ
บริการในการ วิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP มีความล่าช้าในการซ่อมดังนั้น เพ่ือความ
สะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานให้ก้าวสู่สากลและเป็นชิ้นงานต้นแบบใน
การพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆได้หลากหลายแบบ ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา ใน
การวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP นั้น คณะผู้จัดทําจึงเห็นความสําคัญในส่วนนี้ ทํา
อย่างไรถึงจะมีความง่ายต่อการเรียนรู้และศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบหัวฉีด DCP ใน
การบริการนั้นจะทําการวิเคราะห์โค้ดไฟ และทําการแก้ป๎ญหา จากนั้นจึงทําการลบโค้ดของ
ป๎ญหานั้นๆ เพ่ือมิให้ป๎ญหานั้นกลับมาแสดงใหม่อีกครั้งดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทํา
โครงการชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายและ
ศึกษาว่าเซ็นเซอร์นั้นๆมีลักษณะเป็นแบบใด  

ผลการดําเนินงานพบว่าชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP ที่เราได้สร้างสรรค์
ขึ้นนั้นสามารถใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตอบสนองต่อการใช้งานได้เป็นอย่าง
ดี และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายนนทพัฒน์ คุชิตา 
นายบุญสิทธิ์ พันเพียรทํา 

ถังหมักน้ํา EM เก็บแก๊ส 
 

อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์ให้
เพียงพอต่อผู้เรียนวิชา งานรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ยังทําให้ผู้เรียนมีทักษะในการถอด -
ประกอบได้อย่างชํานาญแล้วยังรวมไปถึงการถอด-และประกอบที่ถูกต้องอีกด้วย 
ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการสํารวจ ในการเรียนวิชางานรถจักรยานยนต์ยังพบว่า
ชุดอุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์มีไม่เพียงพอต่อการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนในวิชางา
รถจักรยานยนต์  คณะผู้จัดทําจึงได้เห็นความสําคัญในส่วนนี้ ดังนั้นผู้จัดทําจึงได้สร้าง
อุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์นี้ขึ้นเพ่ือให้สะดวกและประหยัดเวลาในการถอดยาง
รถจักรยานยนต์ 

ผลดําเนินงานพบว่า อุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์สามารถใช้งานได้จริงตรง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

นายอธิภัทร ภู่กลั่น 
นายเจนณรงค์ ชาญชัยฤทธิไกร 

ท่อลําเลียงขยะ อิเล็กทรอนิกส์ จากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระดานรองนอนซ่อมเครื่องล่างรถยนต์ 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เครื่องมือ ที่ผู้จัดทําสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นต่อ
เครื่องมือว่ามีประสิทธิภาพในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลได้
ดังนี้ 

จุดประเมินที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง จุดประเมินที่บอกว่า
นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนําไปใช้งานจากความเห็น
ต่อจุดประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่ผู้จัดทําสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
การนําไปใช้และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทําโครงการในครั้งนี้ 
โครงการกระดานรองนอนซ่อมเครื่องล่างรถยนต์ประกอบการเรียนการสอน หลังจากติดตั้ง 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   อุปกรณ์เสร็จแล้ว จึงทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข้อบกพร่องของ

กระดานรองนอนซ่อมเครื่องล่างรถยนต์ ซึ่งผลที่ได้คือกระดานรองนอนซ่อมเครื่องล่าง
รถยนต์สามารถใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนได้จริง 

นายณัฐพล เฮงสิ 
นายธงชัย นาคอุดม 
 

สว่านบานแฟร์ อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําโครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมและ
พัฒนาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานอุตสาหกรรมว่ามีหลักการทํางาน
อย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

การดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบที่
ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองด้านจากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสารต่างๆและ
นําจักรยานเครื่องตัดหญ้าไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาต่อไป 
ผลการทดสอบจักรยานเครื่องตัดหญ้าทําให้ทราบว่าการประดิษฐ์จักรยานเครื่องตัดหญ้านี้
ใช้งานได้จริงและมีการทดสอบก่อนโดยผู้เสนอโครงการไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ 

นายสิทธิกร มหัทธนวิบูล กระปุกออมสินอัจฉริยะ อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรยานยนต์ และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่องจักรยานยนต์ว่ามี
หลักการทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่คณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองจากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสาร
ต่างๆและนําเครื่องจักรยานยนต์ Yamaha แบบตั้งแท่นไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาต่อไป 

คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต์ 
Yamaha แบบตั้งแท่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของ
รายวิชางานจักรยานยนต์อย่างเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต้นแบบใน 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   การพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต์ Yamaha แบบตั้งแท่น และเพ่ือเป็นส่วน

หนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่นต่อๆไปใด้ศึกษาเล่าเรียนต่อไป 
นายภานุสิทธิ์ สุขเอ่ียม 
นายอติวัตร สุดสวาด 

ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟูา
กระแสตรง 

อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําโครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดทําเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามัน
เฟืองท้าย และเป็นการสร้าง เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้าย 
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณ์ วิชาชีพในการสร้างสรรค์และ
คิดค้นเครื่องมือพิเศษสําหรับเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้าย 

วิธีการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา การจัดสร้างเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และ
น้ํามันเฟืองท้ายได้มีการออกแบบโครงสร้างเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายทําการ
สร้างตามแบบ เสร็จทําการย่อขนานชิ้นส่วนเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายให้ได้
ตามแบบและจัดสร้างชิ้นส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้าย 

ผลการทดสอบเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายทําให้ทราบว่าโครงการ
เครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายไม่มีข้อบกพร่องสามารถใช้งานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งตั้งแต่ขั้นตอนการทดสอบระบบต่างๆของเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และ
น้ํามันเฟืองท้ายและการเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายและสาเหตุต่างๆของการ
ทดสอบในแต่ละครั้ง ส่งผลถึงความชัดเจนสมบูรณ์ของเครื่อง 

นายพิพัฒพล ลูกอินทร์ 
นายอติพร คงมี 

ประตู้ม้วนไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทําชุดฝึกถอดประกอบรถจักรยานยนต์
สําหรับช่วยครูผู้สอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมากและให้นักเรียนได้ฝึกได้
ลองทําจนเกิดความเข้าใจความชํานาญในชุดฝึกนั้นเพ่ือที่จะได้มีความรู้และความเข้าใจ
ระบบต่างๆของรถจักรยานยนต์ โดยใช้ชุดฝึกถอดประกอบรถจักรยานยนต์นี่สอนในรายวิชา
งานจักรยานยนต์ได้  



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา โครงสร้างและหลักการทํางานต่างๆ

ของรถจักรยานยนต์ทั้งตัวโครงรถว่ามีรูปแบบยังไง ระบบเบรคที่เป็นทั้งเบรคดิสและดรัม
เบรคป๎้มเบรคว่าหลักการทํางานเป็นยังไงประกอบยังไง และตัวส่งถ่ายกําลัง โซ่สเตอร์
หลักการทํางานเป็นเช่นไรติดตั้งยังไงผู้จัดทําได้มีการวางแผนการทํางานเป็นขั้นตอน เพ่ือ
การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในผลงานนั้น 

ผลการดําเนินงานพบว่า ชุดฝึกถอดประกอบรถจักรยานยนต์นั้น ที่มีชิ้นส่วนดังนี้ 
ตัวโครงรถ ล้อหน้า ล้อหลัง ดิสเบรคหน้า ดรัมเบรคหลัง ละชุดโซ่สเตอร์ที่ได้ทําการติดตั้งไป
นั้น สามารถให้นักเรียนรับการฝึกถอดประกอบรถจักรยานยนต์ได้ และสามารถเข้าใจ
หลักการทําของชิ้นส่วนนั้นและทํา การแก้ไขหากเกิดความเสียหาย   

นายกฤษณะ แคล้วบาน 
นายปพลสรรค์ สุขชา 
 

 

 

 

 

  

ชุดลําโพงสื่อการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 
 

อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์เล็ก และพัฒนาเกี่ยวกับ
ยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่องยนต์เล็กว่ามีหลักการ
ทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
  ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองได้จากค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารต่างๆและนําเครื่องยนต์เล็กไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
 คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก อย่าง
เพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต้นแบบในการพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็ก และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่น
ต่อๆไปได้ศึกษาเล่าเรียน  

 



 
 

บทคัดย่อ โครงงานนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายณัฐวุฒิ  สิริกัลยาณวัตร 
นายธนพล    เรืองสิทธิ์ 
นายพชรพล  ยงยอด 

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์           โครงการฉบับนี้เสนอ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) เพ่ือใช้ใน
งานบริการแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างของประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding 
doors) แบ่ง 
ออกเป็น 5 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ส่วนสั่งการโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ตัว ส าหรับการควบคุมการ
เปิด-ปิดของประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) 

ส่วนที่ 2 ส่วนของการควบคุมเวลาโดยใช้ ET mini DS1307 1 ตัว ส าหรับการ
ควบคุมเวลาเปิด-ปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) 

ส่วนที่ 3 ส่วนของการหน่วงเวลาโดยใช้ รีเลย์4 ตัว ส าหรับการหน่วงเวลาเปิด-ปิด 
ส่วนที่ 4 ส่วนของการเปิด-ปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) 

โดยใช้มอเตอร์ 1 ตัว และลิมิตสวิตซ์ 2 ตัว ส าหรับใช้ในการเปิด-ปิด เช่นเมื่อมอเตอร์หมุน
ไม่ว่าจะหมุนไปข้างหน้าหรือข้างหลังแล้วไปกดโดนที่ลิมิตสวิตซ์ มันจะหยุดทนัท ี
ส่วนที่ 5 ส่วนของการล็อกประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Automatic sliding doors) โดยใช้ 
กลอนประต-ูแม่เหล็กไฟฟ้า 600 ปอนด ์1 ตัว ส าหรับการล็อกประตูเลื่อน 
จากโครงสร้างที่กล่าวมาท้ัง 5 ส่วนประตูห้องน้ าสามารถเปิด-ปิดได้ตามเวลาจริงโดยมีตัว 
ET mini DS1307 เป็นอุปกรณ์ตั้งค่าเวลาเปิด-ปิดตามที่เราก าหนดไว้ทั้งนี้ยังสามารถใช้
กุญแจไฟฟ้าเปิดประตูได้แม้ยังไม่ถึงเวลาเปิดก็ตาม 
โครงการฉบับนี้ได้ท าการพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการจ านวน 1 หัวข้อดังนี้ 

1. ปี พ.ศ.2557 ประตูต้นแบบใช้ระบบแมนนวลเพื่อการเปิด-ปิดของประตูเท่านั้น 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายธรรมชัย ชัยเดช 
นายขัตติยะ จิตรัตน์ 
นายดลภัทร สรัสสมัต 

เครื่องสํารองไฟฟูาเครื่อง
ป๎้มน้ํา 

 

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

          งานวิจัยเรื่องเครื่องสํารองไฟฟูาเครื่องป๎้มน้ํามีจุดมุ่งหมายเพ่ือสํารองไฟฟูาให้กับ
เครื่องป๎้มน้ําหากเกิดกรณีย์ไฟฟูาในอาคารดับทดสอบ เครื่องสํารองไฟฟูาสามารถทํางานได้
โดยไม่มีป๎ญหา และมีประโยชน์ในการสํารองไฟฟูาและคงช่วยสํารองไฟฟูาได้หากนําไปใช้ 
และหากเกิดป๎ญหาไฟฟูาดับ หรือเกิดไฟฟูากระตุก เครื่องสํารองรองก็สามารถจ่ายไฟฟูา
ให้กับเครื่องป๎้มน้ําได้ตลอด ลดการเสียหายของอุปกร์ไปด้วยในตัวนําปลั้กของเครื่องสํารอง
ไฟฟูาไปเสียบกับไฟฟูาในบ้านแล้วเปิดทิ้งไว้จนกว่าแบตเตอรี่เต็มในกรณีที่แบตเตอรี่ยังไม่มี
แบตแล้วนําปลักของเครื่องป๎้มน้ํามาเสียบเข้ากับปลักที่อินเวอเตอร์แล้วทดลองทําการตัด
ไฟฟูาในบริเวณนั้นๆดูว่าเครื่องป๎้มน้ํายังทํางานอยู่รึไม เราได้ทดลองทั้งหมด 3ครั้ง ปรากฎ
ว่าป๎้มงานปกติดี ผลการทดสอบออกมาไม่มีป๎ญหาใดๆ และสามารถสํารองไฟฟูาได้จริง 

นาย พงศธร เผือกฟ๎ก 
นาย สุทธวีร์ วงศ์สายธาร 
นาย นันทวัฒน์ วงษ์กล่ํา 

 เครื่องฉายแผ่นทึบ อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการนําเสนองานนั้น ผู้นําเสนอสามารถใช้สื่อในการนําเสนอที่หลากหลายเพ่ือสื่อสารกับ
ผู้รับสาร ให้เข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอดจากผู้นําเสนอสู่ผู้รับสารเช่น ภาพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว หรือจากชิ้นงานจริง ซึ่งสามารถนําเสนอผ่านสื่อวีดิทัศน์ แผ่นซีดี หรือ
โปรแกรมนําเสนอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสื่อเหล่านี้มีความยุ่งยากและใช้เวลามากในการ
จัดเตรียม แต่การนําเสนอผ่านเครื่องฉายแผ่นทึบที่เราจะพัฒนานั้นสามารถทําได้โดยง่ายไม่
ต้องยุ่งยากและเสียเวลาเหมือนการนําเสนอผ่าสื่อดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถนําเสนอ
เนื้อหาต่างๆ จากหนังสือตํารา แผ่นภาพ หรือชิ้นงานจริง หรือจอภาพโปรเจคเตอร์ หรือ
เครื่องรับโทรทัศน์ได้โดยตรง การใช่สื่อในการนําเสนอนั้น ต้องใช้อุปกรณ์หลายยอย่าง เรา
จึงที่จะจัดทําเครื่องฉายแผ่นทึบให้มีคุณสมบัติมีมากข้ึนในการนําเสนอ 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมีแนวคิดที่พัฒนาเครื่องฉายแผ่นทึบ แบบประยุกต์
เครื่องต้นแบบ โดยใช้วงจรต่างๆเข้ามาประกอบ สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น ใช้
งานง่าย และสะดวกสบายในการสอนกว่าเดิม                                                 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายอภิเชษฐ์   แสงโพธิ์แก้ว 
นายจุฑาทิพย์  จิตรีขันธ์ 

 

วงจรควบคุมเครื่องป๎๊มน้ํา อิเล็กทรอนิกส์ 
 

          การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง จะสามารถทํางานเองได้โดยอัตโนมัติ 
เพ่ือความสะดวกสบายลดการทํางานของป๎๊มน้ําที่ทํางานมากเกินความจําเป็นและช่วยลด
การเกิดการไหม้ของป๎๊มน้ําเพ่ิมความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานได้มากขึ้น และต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน-นักศึกษาที่ได้ศึกษามาตลอดจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบการทํางานของป๎๊มน้ํา 
กระแสไฟตรง-ไฟสลับ การใช้น้ําเป็นตัวนําไฟฟูา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆให้ออกมาเป็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องป๎๊มน้ํา 
 ผลการทํางานพบว่าเครื่องควบคุมป๎๊มน้ําอัจฉริยะที่ได้ประยุกต์ขึ้นมาใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพลดการทํางานของป๎๊มน้ําในเวลาที่ไม่จําเป็นได้ เช่น เวลาน้ําไม่ไหลเข้าสู่ระบบ 
ช่วยให้ประหยัดพลังงานไปได้มาก และสามารถหยุดการทํางานของป๎๊มน้ําได้จริง 
 

 นายทรงวุฒิ ไม้งาม 
 นายอลงกรณ์ โนนทิง 
 นายเอกวัชร์ ยอดสมบูรณ 

 หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ อิเล็กทรอนิกส์ 
 

               ในปีนี้ประเทศอินโดนีเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU 
ROBOCON 2015มีCONCEPT ที่ว่า BADMINTON ROBO–GAME โดยได้กาหนดกฎกติกา
ไว้ว่าแต่ละทีมต้องสร้างหุ่นยนต์ 2 ตัว คือ หุ่นยนต์บังคับมือแบบมีสายเคเบิล 1 ตัว และ
หุ่นยนต์บังคับมือแบบไม่มีสายเคเบิล 1 ตัว ไม่มีจากัดเวลาในการแข่งขัน  

การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2015 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีได้มีการส่งทีม
“อัศวินบัวหลวง” เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2015 โดยได้สร้างหุ่นยนต์
ไว้ 2 ตัวคือ หุ่นยนต์บังคับมือแบบมีสายเคเบิล และหุ่นยนต์บังมือแบบไม่มีสายเคเบิล ได้
ออกแบบให้ 1 ตัวมีทั้งการเสิร์ฟและการโต้กลับ คือหุ่นยนต์บังคับมือแบบมีสายเคเบิล ส่วน
อีก 1 ตัวออกแบบให้สามารถตีโต้กลับได้เพียงอย่างเดียว 

 
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายณัฐพล      พยัคฆา 
นายพงศกร      ไกรสินธุ์ 
นายธนดล        ไพลาศ 

 โพเดียมไร้สาย อิเล็กทรอนิกส์ 
 

          เนื่องจากการปรศัย หรือแถลงการณ์ ต้องมีโพเดียมเปล่าๆ ทางคณะผู้จัดทําเลย
สร้างโพเดียมไร้สายมีระบบเสียงและ ชุดไมค์ไร้สาย ขึ้นมาเพ่ือลดป๎ญหา ลดความยุ่งอยาก
ใช้แบตเตอรี่ในการใช้งาน ในการหาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องต่อสายหลายสายให้ลดลงทํา
ให้ไม่เสียเวลาในการบรรยายโพเดียมป๎จุบันจะต้องใช้ไฟฟูาเป็นหลักเพ่ือใช้ในการขยายเสียง
แต่มีป๎นหาในเรื่องไฟฟูาขัดข้องก็ไม่สามารถใช้ได้จึงได้คิดค้นโพเดียมไร้สายขึ้นมาโดยมี
หลักการทํางานดั้งเปลี่ยนไฟฟูาจากACเป็นDCเพ่ือให้ไฟฟูาไหลผ่านแบตเตอรี่เพ่ือกักเก็บไว้
ในเวลาไฟฟูาขัดข้องจากแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่จ่ายให้วงจรขยายเสียงเพ่ือขยายเสียงใน
การพูดให้ดังขึ้นได้ยินชัดขึ้นจากปกติถ้าไฟฟูาขัดข้องก็ต้องรอไฟฟูาใช้โพเดียมได้เพราะมี
อุปกรณ์ไฟฟูาแต่โพเดียมไรสายถ้าไฟฟูาขัดข้องเราก็สามารถใช้ได้เพราะมีแบตเตอรี่สํารอง
อยู่แล้วป๎จจุบันในเรื่องไฟฟูาขัดเกินขึ้นบ่อยและเกิดป๎ญหาหลายอย่างตามมาทางคณะ
ผู้จัดทําจึงคิดค้นโพเดียมไร้สายเพ่ือแก้ป๎ญหาตอนไฟฟูาขัดข้องดั้งนั้นคณะผู้จัดทําจึงคิดค้น
โพเดียมไรสายขึ้นมา 
 

นายกฤตเมธ    มณฑา 
นายธนพล      ดัสกร 
นายณัฐวัฒน์    เสน่หา 

โพเดี่ยมขยายเสียงติดล้อ  อิเล็กทรอนิกส์ 
 

        การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ ง่ายและสะดวกขึ้นจาก
การที่จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมากมายให้น้อยลงและประหยัดเนื้อที่มากขึ้น  แล้ว
ทดลองดูว่าเสียงที่ออกมาจากโพเดี่ยมนั้นมีระยะไกลเท่าใดและจะทั่วถึงหรือไม่ โดยมีเกณฑ์
ว่าถ้าเราลองเปิดใช้งานโพเดี่ยมแล้วพูดออกผ่านไมจะได้ยินเสียงชัดเจนหรือไม่ในระยะ0 -
100เมตร ก็ยังสามารถได้ยินชัดเจน   ในการดําเนินงานนั้น     ผู้จัดทําได้ทําการศึกษาเรื่อง
วงจรต่างเช่น วงจรปรีไม วงจรขยาย และวงจรคอนโทรล จากนั้นได้ทําการประกอบ
ลําโพงและวงจรใส่ในโพเดี่ยมี่ทําข้ึนมา และทําการเก็บงานตรงส่วนของโพเดี่ยมให้เรียบร้อย 
จากนั้นจึงทําการทดลองโดยหาพ้ืนที่ในระยะที่ต้องการคือประมาณ50เมตรและให้ตัวแทน
ไปยืนฟ๎งในระยะนั้น มาทดลองฟ๎งในระยะไกลสุด100เมตร แล้วพิจารณา 
   ผลการดําเนินงานพบว่า ในระยะ50เมตรยังสามารถได้ยินชัดเจน  หมายความว่าโฑ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวมณีรัตน์  ยังเจริญ 
นางสาวสุมิตา  บุญเทียนทอง 

เครื่องคั้นกะทิ อิเล็กทรอนิกส์          ในประเทศไทยถือเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญและมีความโดดเด่นมาก การที่เราจะปรุง
อาหารไทยขึ้นมาสักอย่าง จะต้องประกอบด้วยเครื่องเทศและเครื่องแกงมากมาย ที่ขาด
ไม่ได้คือกะทิ กะทินั้นได้จากเนื้อมะพร้าวแก่และได้ออกมาเป็นน้ํากะทิ คนไทยสมัยก่อนมี
อุปกรณ์กานคั้นน้ํากะทิ เรียกว่า กระชอน มีลักษณะเป็นกลมๆมีรูกรองน้ําออกจากเนื้อ
มะพร้าว ซึ่งเป็นอุปกณ์ที่ต้องใช้เวลาในการคั้นและใช้แรงในการคั้นมาก นอกจากนั้นเนื้อ
มะพร้าวยังมีโอกาสหกใส่น้ํากะทิได้ ทําให้เสียเวลามาแยกเนื้อแยกน้ําออกจากกันอีก 
 ดังนั้น คณะผู้จัดทําจึงได้ทําโครงงานเรื่องเครื่องคั้นน้ํากะทิขึ้นโดยการคิดค้นอุปกณ์
ที่สามารถคั้นน้ํากะทิได้เร็วขึ้น มีความปลอดภัยแต่ใช้แรงในการคั้นน้อยลงจากการนํา
มอเตอร์มาช่วยในการคั้นน้ํากะทิ       จากการทดลองสรุปได้ว่า ถ้าใช้เนื้อมะพร้าว 1.50 
กรัม จะใช้เวลาในการคั้นน้ํากะทิประมาณ 50 วินาที      น้ําหนักของน้ํากะทิที่คั้นออกมาได้
โดยเฉลี่ยประมาณ 1.3 กิโลกรัม ถ้าใช้เนื้อมะพร้าว 1.7 กรัมจะใช้เวลาในการคั้นน้ํากะทิ
ประมาณ 46 วินาที น้ําหนักของกะทิที่ค้ันออกมาได้โดยเฉลี่ยประมาณ 2.0 กิโลกรัม และถ้า
ใช้เนื้อมะพร้าว 1.60 กรัม จะใช้เวลาในการคั้นน้ํากะทิประมาณ48 วินาที น้ําหนักของ
น้ํากะทิที่คั้นออกมาได้โดยเฉลี่ยประมาณ 1.5 กิโลกรัม มีราคาการผลิตจริงที่ต่ํากว่า
ประมาณการ คือ 6,294 บาท 

นายสุกฤษฏิ์    กระแสร์ 
นางสาวสุธิตา  พันโบ 
นายอนุพงษ์     ช้างงาดี 

 

เครื่องบันทึกเวลาเรียน
ออนไลน์ 

อิเล็กทรอนิกส์          ในประเทศไทยถือเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญและมีความโดดเด่นมาก การที่เราจะปรุง
อาหารไทยขึ้นมาสักอย่าง จะต้องประกอบด้วยเครื่องเทศและเครื่องแกงมากมาย ที่ขาด
ไม่ได้คือกะทิ กะทินั้นได้จากเนื้อมะพร้าวแก่และได้ออกมาเป็นน้ํากะทิ คนไทยสมัยก่อนมี
อุปกรณ์กานคั้นน้ํากะทิ เรียกว่า กระชอน มีลักษณะเป็นกลมๆมีรูกรองน้ําออกจากเนื้อ
มะพร้าว ซึ่งเป็นอุปกณ์ที่ต้องใช้เวลาในการคั้นและใช้แรงในการคั้นมาก นอกจากนั้นเนื้อ
มะพร้าวยังมีโอกาสหกใส่น้ํากะทิได้ ทําให้เสียเวลามาแยกเนื้อแยกน้ําออกจากกันอีก 
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดยอ่ 
   ดังนั้น คณะผู้จัดทําจึงได้ทําโครงงานเรื่องเครื่องคั้นน้ํากะทิขึ้นโดยการคิดค้นอุปกณ์ที่

สามารถคั้นน้ํากะทิได้เร็วขึ้น มีความปลอดภัยแต่ใช้แรงในการคั้นน้อยลงจากการนํามอเตอร์
มาช่วยในการคั้นน้ํากะทิ จากการทดลองสรุปได้ว่า ถ้าใช้เนื้อมะพร้าว 1.50 กรัม จะใช้เวลา
ในการคั้นน้ํากะทิประมาณ 50 วินาที      น้ําหนักของน้ํากะทิที่คั้นออกมาได้โดยเฉลี่ย
ประมาณ 1.3 กิโลกรัม ถ้าใช้เนื้อมะพร้าว 1.7 กรัมจะใช้เวลาในการคั้นน้ํากะทิประมาณ 46 
วินาที น้ําหนักของกะทิที่คั้นออกมาได้โดยเฉลี่ยประมาณ 2.0 กิโลกรัม และถ้าใช้เนื้อ
มะพร้าว 1.60 กรัม จะใช้เวลาในการคั้นน้ํากะทิประมาณ48 วินาที น้ําหนักของน้ํากะทิที่
คั้นออกมาได้โดยเฉลี่ยประมาณ 1.5 กิโลกรัม มีราคาการผลิตจริงที่ต่ํากว่าประมาณการ คือ 
6,294 บาท 

นายสิรวิชญ์  อรุโณทัยจิตร 
นายศิวัจน์  พุฒประสิทธิ์พร 
นายพิจักษณ์  ไม้งาน 

ระบบป๎้มน้ําแรงดันสูง อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง จะสามารถทํางานเองได้โดยอัตโนมัติ 
เพ่ือความสะดวกสบายลดการทํางานของป๎๊มน้ําที่ทํางานมากเกินความจําเป็นและช่วยลด
การเกิดการไหม้ของป๎๊มน้ําเพ่ิมความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานได้มากขึ้น และต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน-นักศึกษาที่ได้ศึกษามาตลอดจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบการทํางานของป๎๊มน้ํา 
กระแสไฟตรง-ไฟสลับ การใช้น้ําเป็นตัวนําไฟฟูา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆให้ออกมาเป็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องป๎๊มน้ํา 
 ผลการทํางานพบว่าเครื่องควบคุมป๎๊มน้ําอัจฉริยะที่ได้ประยุกต์ขึ้นมาใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพลดการทํางานของป๎๊มน้ําในเวลาที่ไม่จําเป็นได้ เช่น เวลาน้ําไม่ไหลเข้าสู่ระบบ 
ช่วยให้ประหยัดพลังงานไปได้มาก และสามารถหยุดการทํางานของป๎๊มน้ําได้จริง 
 
 
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายกานต์กิจ   อมรวรพันธ์ 
นายณัฐนนท์    ถีประถัมภ์ 
นายภูวนารถ  นฤนาทมนตรี 

พัดลมระบายอากาศปรับ
ด้วยอุณหภูมิ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

          การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง จะสามารถทํางานเองได้โดยอัตโนมัติ 
เพ่ือความสะดวกสบายลดการทํางานของป๎๊มน้ําที่ทํางานมากเกินความจําเป็นและช่วยลด
การเกิดการไหม้ของป๎๊มน้ําเพ่ิมความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานได้มากขึ้น และต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน-นักศึกษาที่ได้ศึกษามาตลอดจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบการทํางานของป๎๊มน้ํา 
กระแสไฟตรง-ไฟสลับ การใช้น้ําเป็นตัวนําไฟฟูา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆให้ออกมาเป็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องป๎๊มน้ํา 
 ผลการทํางานพบว่าเครื่องควบคุมป๎๊มน้ําอัจฉริยะที่ได้ประยุกต์ขึ้นมาใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพลดการทํางานของป๎๊มน้ําในเวลาที่ไม่จําเป็นได้ เช่น เวลาน้ําไม่ไหลเข้าสู่ระบบ 
ช่วยให้ประหยัดพลังงานไปได้มาก และสามารถหยุดการทํางานของป๎๊มน้ําได้จริง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทคัดย่อ โครงงานนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชาก่อสร้าง 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายเกียรติศักดิ์  มีหาดยาย 
นายเมธิชัย        วรรณโชติ 
นางสาวอนงค์นาฏ ทรัพย์สอาด 

สว่านป๎่นดิน ก่อสร้าง 
 

  การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับงานเครื่องยนต์เล็ก และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่องยนต์เล็กว่ามี
หลักการทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
  ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองด้านจากค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารต่างๆและนําเครื่องยนต์เล็กไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
 คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก อย่าง
เพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต้นแบบในการพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็ก และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่น
ต่อๆไปได้ศึกษาเล่าเรียน  

นายโรจน์ฤทธิ์ กําจัดภัย 
นางสาวสุกัญญา เมสัง 
น า ง ส า ว อ า รี รั ต น์  ม นุ ษ ย์
ประเสริฐ 

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ ก่อสร้าง 
 

การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์เล็ก และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่องยนต์เล็กว่ามี
หลักการทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
  ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองด้านจากค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารต่างๆและนําเครื่องยนต์เล็กไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
 คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก อย่าง  



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   เพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต้นแบบในการพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบ

เครื่องยนต์เล็ก และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง  และรุ่น
ต่อๆไปได้ศึกษาเล่าเรียน 

นายสุพศิน  การสมบัติ 
นายชนวีร์  แก้วเนตร 
นายพีรพัฒน์  เวชกามา 
 

โต๊ะเครื่องมือช่าง ก่อสร้าง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ในอาคารอุตสาหกรรมเครื่องจักรมีความ
เสียงดังมาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาเสียงเป็นสิ่ง
สําคัญต่อการเรียนการสอนมากทางกลุ่มโครงการ จึงได้จัดทําชุดลําโพงช่วยสอนแบบพกพา
ขึ้นมา เพ่ือแก้ไขป๎ญหาเสียงของอาจารย์ผู้สอน ชุดลําโพงช่วยสอนที่ทางกลุ่มได้จัดทําขึ้นครั้ง
นี้มีลักษณะเป็นตู้ลําโพงมีช่องสําหรับเสียงไมโครโฟน 2 แชนแนล มีช่องเสียบพ็อต USB 
และวิทยุ AM-FM ซึ่งลักษณะการทํางานของลําโพงสามารถทํางานได้ทั้งแบบใช่แบตเตอรี่
และใช้ไฟฟูา ตามที่ใช้งานทั่วไปนั้นลําโพงส่วนใหญ่จัดทํางานได้ก็ต่อเมื่อใช้ไฟฟูาเท่านั้น แต่
ในโครงการได้จัดทําลําโพงสามารถนําแบตเตอรี่มาใช้ในการทํางานได้  

ทางกลุ่มโครงการจึงเห็นว่าลําโพงที่ใช้แบตเตอรี่และไฟฟูานั้นมีความสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้นต่อผู้ใช้งาน สามารถเคลื่อนย้ายได้ และเพ่ิมความดังของเสียงสําหรับอาจารย์ผู้สอนอีก
ทั้งยังสามารถนําไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้  
  จากการทดสอบการใช้งานของชุดลําโพงช่วยสอนแบบพกพา ในการทดสอบพบว่า
ในระยะ 30 เมตร มีป๎ญหาระยะทางห่างเกินไปจึงทําให้สัญญาณมีการขาดหาย  (ระดับ
ปรับปรุง) ในระยะ 20 เมตร ให้การใช้งานได้ประสิทธิภาพ (ระดับดีขึ้น) ในระยะ 10 เมตร 
ให้การใช้งานได้ประสิทธิภาพมาก (ระดับดีเยี่ยม)   

นายวินัย     พิลาพันธ์ 
นายศรัญํู  สวนด้วง 
นายธนากร  ถุงเงินศิริ 
 

โครงการรถเข็น
อเนกประสงค์ 

ก่อสร้าง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทําให้มีความง่ายและคล่องตัวในการ
บริการในการทําความสะอาดระบบปรับอากาศ มีความล่าช้าในการซ่อมดังนั้น เพ่ือความ
สะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานให้ก้าวสู่สากลและเป็นชิ้นงานต้นแบบใน
การพัฒนาชิ้นงานอื่นๆได้หลากหลายแบบ 
         ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา ในการทําความสะอาดระบบปรับ  



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   อากาศนั้นมีความล่าช้าเสียเวลาเป็นอย่างมากเพราะในการบริการนั้นต้องทําการ ซึง

เสียเวลาเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดทําจึงเห็นความสําคัญในส่วนนี้ ทําอย่างไรถึงจะมีความง่าย
และคล่องตัวในการบริการทําความสะอาดระบบปรับกาศ ในการบริการก็จะ 
         จากผลการทดสอบพบว่า การทําความสะอาด condensor จํานวน 3ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ผลปรากฏว่า condensor สะอาดเรียบร้อยใช้น้ําปริมาณ 3 ลิตร ใช้เวลา 12 นาท ี
ครั้งที่ 2 ผลปรากฏว่า condensor สะอาดมากยิ่งขึ้นใช้น้ําปริมาณ 3.5 ลิตร ใช้เวลา 15 
นาท ี
ครั้งที่ 3 ผลปรากฏว่า condensor สะอาดเรียบร้อยใช้น้ําปริมาณ 3.3 ลิตร ใช้เวลา 13 
นาท ี
3 ทั้ง 3 ครั้งใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สรุปได้ว่าเครื่องทําความ
สะอาดระบบปรับอากาศ สามารถใช้งานได้จริง 

นายกนฤเบศร์  รมณีเพชร 
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วชะมอญ 
นางสาววิภาวี ทองอํ่า  
 

เครื่องตัดอิฐด้วยแม่แรง ก่อสร้าง จัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานจักรยานยนต์  และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์2จังหวะ 
HONDA NOVA 110cc ว่ามีหลักการทํางานอย่างไรเพื่อที่จะได้นําเป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อไป ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบเป็น
แบบเก็บข้อมูลที่คณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองได้จากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา เอกสาร และนํา
เครื่องยนต์ไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาต่อไป 

คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดสาธิตระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ 2จังหวะ 
HONDA NOVA 110cc เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอน
ของรายวิชางานจักรยานยนต์ อย่างเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงาน
ต้นแบบในการพัฒนาชุดสาธิตระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ 2จังหวะ HONDA NOVA 110cc 
และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้แก่รุ่นน้อง และรุ่นต่อไปได้ศึกษาเล่า
เรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์  



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นางสาวจิตรา  พันธ์แตง 
นางสาวสุนัฐชา สมบูรณ์เทศนาย
ดิเรก  ธาราหาญ 
 

เฟอร์นิเจอร์จากถังน้ํามัน ก่อสร้าง เครื่องยนต์สเตอร์ลิงเป็นเครื่องยนต์ความร้อนระบบปิด 2 จังหวะใช้ความร้อนจาก
ภายนอกและใช้ก๊าซเป็นสารทํางาน ประดิษฐ์ขึ้นเป็นเครื่องแรกในปี 1816 โดย Robert 
Sterling ทางคณะผู้จัดทําได้สร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิงขึ้นมาสองตัวสองเครื่อง คือ
เครื่องต้นแบบและเครื่องที่นําไปใช้ผลิตกระแสไฟ จากนั้นทาการทดลอง โดยให้ความร้อน
กับเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่อง ทําการบันทึกผล การทดลอง และนํางานที่ได้จากเครื่องยนต์ไป
ใช้ขับอัลเทอร์เนเตอร์ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา จากการทดลอง 
 สรุปได้ว่าอุณหภูมิที่ให้กับเครื่องยนต์และรอบเครื่องยนต์ มีความสัมพันธ์กันคือ 
เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้นรอบเครื่องยนต์จะเพ่ิมขึ้นด้วย ผลการทดลองได้ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่220 
องศาเซลเซียสและรอบเครื่องยนต์สูงสุดที่ 1089 รอบต่อนาที แต่เนื่องจากชุดลูกสูบที่ทํามา
จากหลอดแก้วจะรับอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 220 
องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 220 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้ชุดลูกสูบที่ทาจาก
หลอดแก้วแตก และเกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์  ดั งนั้ นจึ งมีค่ าความปลอดภัยของ
เครื่องยนต์อยู่ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นค่าอุณหภูมิที่ปลอดภัยที่สุด และได้นํา
เครื่องยนต์ไปขับอัลเทอร์เนเตอร์ที่รอบ 850 รอบต่อนาที ได้กระแสไฟฟูา 6.30 โวลต์ เป็น
ค่ากระแสไฟฟูาสูงสุด 

นายธีรภัทร์  จีนคําเริง 
นายศุภกิตติ์  สุกรรม 
 

ตู้ปรับกลิ่นเสื้อผ้า ก่อสร้าง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทําให้มีความง่ายและคล่องตัวในการ
บริการในการ วิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP มีความล่าช้าในการซ่อมดังนั้น เพ่ือความ
สะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานให้ก้าวสู่สากลและเป็นชิ้นงานต้นแบบใน
การพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆได้หลากหลายแบบ ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา ใน
การวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP นั้น คณะผู้จัดทําจึงเห็นความสําคัญในส่วนนี้ ทํา
อย่างไรถึงจะมีความง่ายต่อการเรียนรู้และศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบหัวฉีด  DCP ใน
การบริการนั้นจะทําการวิเคราะห์โค้ดไฟ และทําการแก้ป๎ญหา จากนั้นจึงทําการลบโค้ดของ
ป๎ญหานั้นๆ เพ่ือมิให้ป๎ญหานั้นกลับมาแสดงใหม่อีกครั้งดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทํา  



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   โครงการชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบาย

และศึกษาว่าเซ็นเซอร์นั้นๆมีลักษณะเป็นแบบใด  
ผลการดําเนินงานพบว่าชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP ที่เราได้สร้างสรรค์

ขึ้นนั้นสามารถใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตอบสนองต่อการใช้งานได้เป็นอย่าง
ดี และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

นายวิศรุต  วงศรีสังข์ 
นายวุฒิชัย  สายแก้ว    
นายสุธี สุขใจ 
 

ตู้เก็บเครื่องมือช่าง ก่อสร้าง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทําให้มีความง่ายและคล่องตัวในการเรียนรู้
วงจรพัดลม Blower เพ่ือความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆได้หลากหลายแบบในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้
ทําการศึกษาระบบ Blower นั้นมีความน่าสนใจ ทางคณะผู้จัดทําจึงศึกษาค้นคว้าการ
ทํางานของระบบ Blower จึงเห็นความสําคัญในส่วนนี้ ทําอย่างไรถึงจะมีความง่ายและ
คล่องตัวในการสาธิตระบบ Blower ดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงได้คิดผลิตชิ้นงานโดยใช้ชุดฝึก
ปฏิบัติพัดลม Blower เพ่ือให้มีความน่าสนใจและง่ายต่อการศึกษา 

จากการทดสอบชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower 5 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 
พบว่าไฟที่แสดงการบอกระดับพัดลม Blower ไม่สามารถติดตามระดับได้ เนื่องจากมี
กระแสไฟไหลกลับในวงจร จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 ได้ทํา
การแก้ไขโดยใช้ไดโอด และรีเลย์มาติดเข้ากับดวงไฟที่ใช้แทนค่าการ ปรับสปีด จึงทําให้การ
ทํางานของชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower สามารถติดตามระดับได้ปกติ จากผลการทดสอบ
ครั้งที่ 3 พบว่าการทํางานของชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower ปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 
พบว่าการทํางานของชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower ปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 5 พบว่า
การทํางานของชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower ปกติ จะเห็นได้ว่าในการทดสอบหา
ประสิทธิภาพในชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower สามารถนําไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน
วิชางานไฟฟูารถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นด้านทฤษฎีและด้านปฎิบัติพร้อมเป็นการจําลองระบบพัด
ลมแอร์รถยนต์ เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาระบบพัดลมแอร์รถยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายโกเมศ  อรุณพันธ์ 
นายเจษฎาภรณ์ พรมคําบุตร 
นายวรทย์  สุวรรณเตมีย์ 
 

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
 

ก่อสร้าง        การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับวิชางานจักรยานยนต์  SUZUKI 
SHOOTER และพัฒนาเกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของ
ระบบคลัทช์จักรยานยนต์ SUZUKI SHOOTER ว่ามีหลักการทํางานอย่างไรเพ่ือจะได้นํามา
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
  ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองด้านจากค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารต่างๆและนําเครื่องยนต์ไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
 คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบระบบคลัทช์จักรยานยนต์ 
SUZUKI SHOOTER เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของ
รายวิชางานจักรยานยนต์ อย่างเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต้นแบบใน
การพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบระบบคลัทช์จักรยานยนต์ SUZUKI SHOOTER และเพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาเล่าเรียนต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทคัดย่อ โครงงานนักเรียน  นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แผนกวิชาก่อสร้าง 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายเอ็ม  เปล่งสาคร 
นายสิริกร  ผลหาญ 
 

 

โมเดลโครงสร้างบ้าน ก่อสร้าง 
 

การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรยานยนต์ และ
พัฒนาเกี่ยวกับก่อสร้างเ พ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่อง
จักรยานยนต์ว่ามีหลักการทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่คณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองจากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสาร
ต่างๆและนําเครื่องจักรยานยนต์ Yamaha Mio แบบตั้งแท่นไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาต่อไป 

คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต์ 
Yamaha Mio แบบตั้งแท่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในแผนกช่างยนต์เป็นสื่อการเรียนการสอน
ของรายวิชางานจักรยานยนต์อย่างเพียงพอในการเรียนการสอนอีกท้ังยังเป็นชิ้นงานต้นแบบ
ในการพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต์ Yamaha Mio แบบตั้งแท่น และเพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาเล่าเรียน
ต่อไป  

นายวัชรพงศ์ โตเกิด 
นายชนัยชนม์ เรืองศิลป์
ประเสริฐ 
 

 

อุปกรณ์เก็บเศษเหล็ก ก่อสร้าง 
 

      โครงการเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ เ พ่ือมี เครื่องมือไว้ ใช้สํ าหรับความ
สะดวกสบายพกพาง่ายกะทัดรัดสามารถใช้ยามฉุกเฉินได้ตลอดเวลาและสามารถใช้เป็นสื่อ
การเรียนการสอนได้อีกด้วย 

วิธีการดําเนินชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่ชุดเครื่องมือนี้มีความทันสมัยมากขึ้น
ต่อการใช้งานเป็นชุดเครื่องมือที่มีความกระทัดรัดต่อการพกพาและยังมีวิธีการเก็บรักษาได้
ง่ายมากขึ้นไม่เป็นป๎ญหาในการหายอีกต่อไปแล้วชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่นี้ผลิตจาก 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   วัสดุที่มีความทนทานและแข็งแรง ยังมีน้ําหนักเบาใช้งานง่ายเครื่องมือภายในชุดนั้นยัง

ตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้ได้อย่างมากมายหลากหลาย
ชนิดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถพกชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่นี้ไปได้ทุกที่ไม่ต้องเป็น
ป๎ญหาให้ยุ่งยากต่อการพกพาอีกต่อไป ชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้
หลายรูปแบบชุดเครื่องมือนี้ยังสามารถถอดได้หมดเนื่องจากเป็นแบบพกพา ชุดเครื่องมือนี้มี
ทักษะและคําศัพท์ในการใช้งานโดยเฉพาะหากไม่มีทักษะก็จะทําให้มีป๎ญหาในการทํางานได้
เครื่องมือชุดนี้ได้ทําขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความทันสมัยต่อการใช้งานมากขึ้น ผลการทดสอบชุด
กล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่ทําให้ทราบว่าโครงการชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่นี้ไม่มี
ข้อบกพร่องสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งตั้งแต่ขั้นตอนของการทดสอบ
ชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่และสาเหตุต่างๆของการทดสอบในแต่ละครั้งนี้ส่งผลต่อ
ความชัดเจนสมบูรณ์ของชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

นาย วัฒนพงษ์  เกษร 
นาย นิติพนธ์ แย้มผกา 

เครื่องยกของอเนกประสงค์ ก่อสร้าง จัดสร้างชิ้นส่วนชิ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็ก และนํา
ชิ้นส่วนของระบบคลัตช์แม่เหล็กกับอุปกรณ์ควบคุมมาติดตั้งเข้ากับโครงสร้างชุดฝึกต่อวงจร
หน้าคลัตช์แม่เหล็กเพ่ือให้สามารถควบคุมระบบต่างๆ ของชุดระบบคลัตช์แม่เหล็กได้  

จากการทดสอบชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็ก 5 ครั้ง ผลการทดสอบครั้งที่ 1 
พบว่า หน้าคลัตช์แม่เหล็กไม่ติดเนื่องจากฟิวส์ขาด เพราะใช้ฟิวส์ขนาด 5A แต่แบตเตอรี่มี
กระแสไฟฟูา 10A จึงแก้ไขโดยใช้ฟิวส์ 15A จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบว่า การทํางาน
ของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็กปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบว่า การทํางาน
ของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็กปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 พบว่า การทํางาน
ของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็กปกติ และจากผลการทดสอบครั้งที่ 5  พบว่า การ
ทํางานของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่ เหล็กปกติ จะเห็นได้ว่าในการทดลองหา
ประสิทธิภาพในชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็ก สามารถนํามาใช้เป็นสื่อการเรียนการ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   สอนในวิชางานปรับอากาศรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นด้านทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมเป็นการจําลอง

ระบบหน้าคลัตช์แม่เหล็กของคอมแอร์รถยนต์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาระบบหน้าคลัตช์
แม่เหล็กรถยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นายสรวิชญ์ สาริกาวณิช 
นายเทพประธาน ศรีชัยโย 
  

เก้าอ้ีบันได ก่อสร้าง โครงการเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือมีเครื่องมือไว้ใช้สําหรับความสะดวกสบาย
พกพาง่ายกะทัดรัดสามารถใช้ยามฉุกเฉินได้ตลอดเวลาและสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนได้อีกด้วย 

วิธีการดําเนินชุดเครื่องมือแบบพกพาชุดเครื่องมือนี้มีความทันสมัยมากขึ้นต่อการ
ใช้งานเป็นชุดเครื่องมือที่มีความกระทัดรัดต่อการพกพาและยังมีวิธีการเก็บรักษาได้ง่ายมาก
ขึ้นไม่เป็นป๎ญหาในการหายอีกต่อไปแล้วชุดเครื่องมือแบบพกพานี้ผลิตจากวัสดุที่มีความ
ทนทานและแข็งแรง ยังมีน้ําหนักเบาใช้งานง่ายเครื่องมือภายในชุดนั้นยังตอบสนองความ
ต้องการผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้ได้อย่างมากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะอยู่
ที่ไหนก็สามารถพกชุดเครื่องมือแบบพกพานี้ไปได้ทุกที่ไม่ต้องเป็นป๎ญหาให้ยุ่งยากต่อการ
พกพาอีกต่อไป ชุดเครื่องมือแบบพกพามีอุปกรณ์ให้เลือกใช้หลายรูปแบบชุดเครื่องมือนี้ยัง
สามารถถอดได้หมดเนื่องจากเป็นแบบพกพา ชุดเครื่องมือนี้มีทักษะและคําศัพท์ ในการใช้
งานโดยเฉพาะหากไม่มีทักษะก็จะทําให้มีป๎ญหาในการทํางานได้เครื่องมือชุดนี้ได้ทําขึ้นมา
เพ่ือให้เกิดความทันสมัยต่อการใช้งานมากข้ึน 

ผลการทดสอบชุดเครื่องมือแบบพกพาทําให้ทราบว่าโครงการชุดเครื่องมือแบบ
พกพานี้ไม่มีข้อบกพร่องสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้ ซึ่งตั้งแต่ขั้นตอนของ
การทดสอบชุดเครื่องมือแบบพกพาและสาเหตุต่างๆของการทดสอบในแต่ละครั้งนี้ส่งผลต่อ
ความชัดเจนสมบูรณ์ของชุดเครื่องมือแบบพกพาเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นาย กฤตภาส  นิลสิงขรณ์ 
นาย เกษม ทบพวก 
นายพาโชค ปิ่นเปโต 

รถขนอุปกรณ์ ก่อสร้าง การจัดทําโครงการชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดฝึก
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ภายในแผนกวิชาชีพยานยนต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากชุด
ฝึกงานเครื่องยนต์ดีเซล  
6 สูบ ที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นมา ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องยนต์
ดีเซล ทําให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้และเข้าใจถึงป๎ญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
นอกจากนี้นักเรียนนักศึกษา ยังสามารถทําการวิเคราะห์และเข้าใจถึงป๎ญหาที่เกิดขึ้นกับ
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ เพ่ือนําความรู้ที่ได้ไปแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
ได้อย่างถูกต้อง  

ในการดําเนินงานนั้น คณะผู้จัดทําได้ทําการศึกษาความรู้จากเอกสารและบทความ
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์รวมถึงหลักการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ โดยแบ่งข้อมูล
ในด้านต่างๆ ดังนี้ ศึกษาประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ หลักการทํางานของเครื่องยนต์
ดีเซล 6 สูบ ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ วงจรไฟฟูา การทํางานของระบบน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลเพ่ือนําทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ในการจัดทําชุดฝึก
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ จากนั้นนําชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ มาทําการทดสอบอุปกรณ์
และระบบมาตรตราวัดต่างๆ เพ่ือหาจุดบกพร่องของอุปกรณ์แต่ละชิ้น ที่คณะผู้จัดทําโดย
นํามาติดตั้งกับชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
ผลการดําเนินงานพบว่า อุปกรณ์ที่คณะผู้จัดทํานํามาติดตั้งกับชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
ประกอบไปด้วยระบบระบายความร้อน วงจรไฟฟูาของเครื่องยนต์ โดยมีวงจรไฟฟูาชาร์ต
และระบบสตาร์ท การทํางานของระบบน้ํามันเชื้อเพลิง การทํางานของหัวเผา สามารถ
ทํางานได้จริงตามที่คณะผู้จัดทําได้กําหนดไว้ในขอบเขตของโครงการ 
 
 
  



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นาย ณัฐพล  ผ่องแผ้ว 
นาย ประวิทย์ นาคศรี 
 

 

สปอร์ตไลท์เคลื่อนที่ ก่อสร้าง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือสร้างชุดฝึกถอด -ประกอบเครื่อง
รถจักรยานยนต์ให้เพียงพอต่อผู้เรียนวิชา งานรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ยังเพ่ือผู้เรียนมีทักษะใน
การถอด-ประกอบได้อย่างชํานาญแล้วยังรวมไปถึงการถอด-และประกอบที่ถูกต้องอีกด้วย 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการสํารวจ ในการเรียนวิชางานรถจักรยานยนต์
ยังพบว่าชุดฝึกมีไม่เพียงพอต่อการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนในวิชางานรถจักรยานยนต์  คณะ
ผู้จัดทําจึงได้เห็นความสําคัญในส่วนนี้ ดังนั้นผู้จัดทําจึงได้สร้างชุดฝึกถอด -ประกอบเครื่อง
รถจักรยานยนต์ wave125 
นี้ขึ้นเพ่ือให้ชุดฝึกมีเพียงพอต่อการเรียน  

ผลดําเนินงานพบว่า ชุดฝึกถอด-ประกอบเครื่องรถจักรยานยนต์ wave 125
สามารถใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

นาย วิศิษฏ์  เกียรติคุณ 
นาย ณัฐพล  บุญสนอง 
 

ที่ยกอิฐบล็อก ก่อสร้าง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทําให้มีความง่ายและคล่องตัวในการ
บริการในการ วิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP มีความล่าช้าในการซ่อมดังนั้น เพ่ือความ
สะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานให้ก้าวสู่สากลและเป็นชิ้นงานต้นแบบใน
การพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆได้หลากหลายแบบ ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา ใน
การวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP นั้น คณะผู้จัดทําจึงเห็นความสําคัญในส่วนนี้ ทํา
อย่างไรถึงจะมีความง่ายต่อการเรียนรู้และศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบหัวฉีด DCP ใน
การบริการนั้นจะทําการวิเคราะห์โค้ดไฟ และทําการแก้ป๎ญหา จากนั้นจึงทําการลบโค้ดของ
ป๎ญหานั้นๆ เพ่ือมิให้ป๎ญหานั้นกลับมาแสดงใหม่อีกครั้งดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทํา
โครงการชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายและ
ศึกษาว่าเซ็นเซอร์นั้นๆมีลักษณะเป็นแบบใด  

ผลการดําเนินงานพบว่าชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP ที่เราได้สร้างสรรค์
ขึ้นนั้นสามารถใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตอบสนองต่อการใช้งานได้เป็นอย่าง
ดี และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายพันธกาญจน์  สอนทะ 
นายรณชัย  เอ่ียมชะโอด 
 

อุปกรณ์ตัดเหล็ก ก่อสร้าง การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์ให้
เ พีย งพอต่ อผู้ เ รี ยนวิ ช า  งานรถจั กรยานยนต์  ทั้ งนี้ ยั งทํ า ให้ ผู้ เ รี ยนมีทั กษะใน                         
การถอด-ประกอบได้อย่างชํานาญแล้วยังรวมไปถึงการถอด-และประกอบที่ถูกต้องอีกด้วย 
 ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการสํารวจ ในการเรียนวิชางานรถจักรยานยนต์
ยังพบว่าชุดอุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์มีไม่เพียงพอต่อการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนใน
วิชางารถจักรยานยนต์  คณะผู้จัดทําจึงได้เห็นความสําคัญในส่วนนี้ ดังนั้นผู้จัดทําจึงได้สร้าง
อุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์นี้ขึ้นเพ่ือให้สะดวกและประหยัดเวลาในการถอดยาง
รถจักรยานยนต์ 
 ผลดําเนินงานพบว่า อุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์สามารถใช้งานได้จริงตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

นางสาวพรุ่งอรุณ ตรีเพชร 
 นาย วุฒิกร  มีสุข 

หุ่นจําลองเสาเข็ม ก่อสร้าง จากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระดานรองนอนซ่อมเครื่องล่างรถยนต์ 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เครื่องมือ ที่ผู้จัดทําสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นต่อ
เครื่องมือว่ามีประสิทธิภาพในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลได้
ดังนี้ 
  จุดประเมินที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง จุดประเมินที่บอกว่า
นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนําไปใช้งานจากความเห็น
ต่อจุดประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่ผู้จัดทําสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
การนําไปใช้และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทําโครงการในครั้งนี้ 
  โครงการกระดานรองนอนซ่อมเครื่องล่างรถยนต์ประกอบการเรียนการสอน 
หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้ว จึงทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหา
ข้อบกพร่องของกระดานรองนอนซ่อมเครื่องล่างรถยนต์ ซึ่งผลที่ได้คือกระดานรองนอนซ่อม
เครื่องล่างรถยนต์สามารถใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนได้จริง 



 
 

บทคัดย่อ โครงงานนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกวิชายานยนต์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายนันทิพัฒน์ อ้นอ่อน 
นายภัทรพล วิลาลัย 
นายกิตติธัช เกิดการ 

ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็ก 

ยานยนต์ 
 

  การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับงานเครื่องยนต์เล็ก และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่องยนต์เล็กว่ามี
หลักการทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
  ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองด้านจากค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารต่างๆและนําเครื่องยนต์เล็กไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
 คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก เพ่ือให้ เกิด
ประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก อย่าง
เพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต้นแบบในการพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็ก และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่น
ต่อๆไปได้ศึกษาเล่าเรียน  

ณรงค์ นพแดง 
ศักดิ์ดา เกตุแก้ว 
พีรพล พ่ึงแย้มสรวล 

ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็ก 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับงานเครื่องยนต์เล็ก และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่องยนต์เล็กว่ามี
หลักการทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
  ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองด้านจากค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารต่างๆและนําเครื่องยนต์เล็กไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
 คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก อย่าง  



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   เพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต้นแบบในการพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบ

เครื่องยนต์เล็ก และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่น
ต่อๆไปได้ศึกษาเล่าเรียน 

นายมิตรประชา    สารยศ 
                               นาย
สุธา             ผ่องใส 
                               
นายศรัญํู          ชัยจํานงค ์
 

ชุดลําโพงช่วยสอนแบบ
พกพา 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ในอาคารอุตสาหกรรมเครื่องจักรมีความ
เสียงดังมาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาเสียงเป็นสิ่ง
สําคัญต่อการเรียนการสอนมากทางกลุ่มโครงการ จึงได้จัดทําชุดลําโพงช่วยสอนแบบพกพา
ขึ้นมา เพ่ือแก้ไขป๎ญหาเสียงของอาจารย์ผู้สอน ชุดลําโพงช่วยสอนที่ทางกลุ่มได้จัดทําขึ้นครั้ง
นี้มีลักษณะเป็นตู้ลําโพงมีช่องสําหรับเสียงไมโครโฟน 2 แชนแนล มีช่องเสียบพ็อต USB 
และวิทยุ AM-FM ซึ่งลักษณะการทํางานของลําโพงสามารถทํางานได้ทั้งแบบใช่แบตเตอรี่
และใช้ไฟฟูา ตามที่ใช้งานทั่วไปนั้นลําโพงส่วนใหญ่จัดทํางานได้ก็ต่อเมื่อใช้ไฟฟูาเท่านั้น แต่
ในโครงการได้จัดทําลําโพงสามารถนําแบตเตอรี่มาใช้ในการทํางานได้  

ทางกลุ่มโครงการจึงเห็นว่าลําโพงที่ใช้แบตเตอรี่และไฟฟูานั้นมีความสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้นต่อผู้ใช้งาน สามารถเคลื่อนย้ายได้ และเพ่ิมความดังของเสียงสําหรับอาจารย์ผู้สอนอีก
ทั้งยังสามารถนําไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้  
  จากการทดสอบการใช้งานของชุดลําโพงช่วยสอนแบบพกพา ในการทดสอบพบว่า
ในระยะ 30 เมตร มีป๎ญหาระยะทางห่างเกินไปจึงทําให้สัญญาณมีการขาดหาย  (ระดับ
ปรับปรุง) ในระยะ 20 เมตร ให้การใช้งานได้ประสิทธิภาพ (ระดับดีขึ้น) ในระยะ 10 เมตร 
ให้การใช้งานได้ประสิทธิภาพมาก (ระดับดีเยี่ยม)   

นายณัฐวัฒิ    ดีประเสริฐ 
นายธาคริต    สาขากรณ์ 
นายอัครพล   เลาะบุญมี 
 

ชุดสาธิตหลักการทํางาน
ของเครื่องยนต์ Honda  
Nava Sonic 125cc 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทําให้มีความง่ายและคล่องตัวในการ
บริการในการทําความสะอาดระบบปรับอากาศ มีความล่าช้าในการซ่อมดังนั้น เพ่ือความ
สะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานให้ก้าวสู่สากลและเป็นชิ้นงานต้นแบบใน
การพัฒนาชิ้นงานอื่นๆได้หลากหลายแบบ 
         ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา ในการทําความสะอาดระบบปรับ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   อากาศนั้นมีความล่าช้าเสียเวลาเป็นอย่างมากเพราะในการบริการนั้นต้องทําการ ซึง

เสียเวลาเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดทําจึงเห็นความสําคัญในส่วนนี้ ทําอย่างไรถึงจะมีความง่าย
และคล่องตัวในการบริการทําความสะอาดระบบปรับกาศ ในการบริการก็จะ 
         จากผลการทดสอบพบว่า การทําความสะอาด condensor จํานวน 3ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ผลปรากฏว่า condensor สะอาดเรียบร้อยใช้น้ําปริมาณ 3 ลิตร ใช้เวลา 12 นาท ี
ครั้งที่ 2 ผลปรากฏว่า condensor สะอาดมากยิ่งขึ้นใช้น้ําปริมาณ 3.5 ลิตร ใช้เวลา 15 
นาท ี
ครั้งที่ 3 ผลปรากฏว่า condensor สะอาดเรียบร้อยใช้น้ําปริมาณ 3.3 ลิตร ใช้เวลา 13 
นาท ี
3 ทั้ง 3 ครั้งใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สรุปได้ว่าเครื่องทําความ
สะอาดระบบปรับอากาศ สามารถใช้งานได้จริง 

นายกรวิก         ชลเจริญ 
นายรุ่งศักดิ์        โพธิ์ทอง 
นายศิวกร         บุญชว่ย 
  
 

ชุดสาธิตระบบจุดระเบิด
เครื่องยนต์ 2จังหวะ 
HONDA NOVA 110cc 

ยานยนต์ จัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานจักรยานยนต์ และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์2จังหวะ 
HONDA NOVA 110cc ว่ามีหลักการทํางานอย่างไรเพื่อที่จะได้นําเป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อไป ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบเป็น
แบบเก็บข้อมูลที่คณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองได้จากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา เอกสาร และนํา
เครื่องยนต์ไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาต่อไป 

คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดสาธิตระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ 2จังหวะ 
HONDA NOVA 110cc เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอน
ของรายวิชางานจักรยานยนต์ อย่างเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงาน
ต้นแบบในการพัฒนาชุดสาธิตระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ 2จังหวะ HONDA NOVA 110cc 
และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้แก่รุ่นน้อง และรุ่นต่อไปได้ศึกษาเล่า
เรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์  



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายกิตติภณ  บรรเทาทุกข์  
นายชานนท์   บุญเผือก 
นายทรงฤทธิ์  กาทอง 

 

เครื่องยนต์สเตอร์ลิง ยานยนต์ เครื่องยนต์สเตอร์ลิงเป็นเครื่องยนต์ความร้อนระบบปิด 2 จังหวะใช้ความร้อนจาก
ภายนอกและใช้ก๊าซเป็นสารทํางาน ประดิษฐ์ขึ้นเป็นเครื่องแรกในปี 1816 โดย Robert 
Sterling ทางคณะผู้จัดทําได้สร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิงขึ้นมาสองตัวสองเครื่อง คือ
เครื่องต้นแบบและเครื่องที่นําไปใช้ผลิตกระแสไฟ จากนั้นทาการทดลอง โดยให้ความร้อน
กับเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่อง ทําการบันทึกผล การทดลอง และนํางานที่ได้จากเครื่องยนต์ไป
ใช้ขับอัลเทอร์เนเตอร์ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา จากการทดลอง 
 สรุปได้ว่าอุณหภูมิที่ให้กับเครื่องยนต์และรอบเครื่องยนต์ มีความสัมพันธ์กันคือ 
เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้นรอบเครื่องยนต์จะเพ่ิมขึ้นด้วย ผลการทดลองได้ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่220 
องศาเซลเซียสและรอบเครื่องยนต์สูงสุดที่ 1089 รอบต่อนาที แต่เนื่องจากชุดลูกสูบที่ทํามา
จากหลอดแก้วจะรับอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 220 
องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 220 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้ชุดลูกสูบที่ทาจาก
หลอดแก้วแตก และเกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์  ดั งนั้ นจึ งมีค่ าความปลอดภัยของ
เครื่องยนต์อยู่ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นค่าอุณหภูมิที่ปลอดภัยที่สุด และได้นํา
เครื่องยนต์ไปขับอัลเทอร์เนเตอร์ที่รอบ 850 รอบต่อนาที ได้กระแสไฟฟูา 6.30 โวลต์ เป็น
ค่ากระแสไฟฟูาสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายจุลจักร   จินสิน 
นายชนาธิป   ตันพิชัย 
นายอภิชัย     โพธิ์ศร ี
 

ชุดฝึกปฏิบัติระบบเบรค
รถจักรยานยนต์ 
SUZUKI SHOOTER 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทําให้มีความง่ายและคล่องตัวในการ
บริการในการ วิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP มีความล่าช้าในการซ่อมดังนั้น เพ่ือความ
สะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานให้ก้าวสู่สากลและเป็นชิ้นงานต้นแบบใน
การพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆได้หลากหลายแบบ ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา ใน
การวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP นั้น คณะผู้จัดทําจึงเห็นความสําคัญในส่วนนี้ ทํา
อย่างไรถึงจะมีความง่ายต่อการเรียนรู้และศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบหัวฉีด  DCP ใน
การบริการนั้นจะทําการวิเคราะห์โค้ดไฟ และทําการแก้ป๎ญหา จากนั้นจึงทําการลบโค้ดของ
ป๎ญหานั้นๆ เพ่ือมิให้ป๎ญหานั้นกลับมาแสดงใหม่อีกครั้งดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทํา
โครงการชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายและ
ศึกษาว่าเซ็นเซอร์นั้นๆมีลักษณะเป็นแบบใด  

ผลการดําเนินงานพบว่าชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP ที่เราได้สร้างสรรค์
ขึ้นนั้นสามารถใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตอบสนองต่อการใช้งานได้เป็นอย่าง
ดี และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

นายวีรพงศ์   วงศ์สุวิทยานันต์ 
นายศิลาเทพ  กันเจียก    
นายสุวิรัตน์   รังราษฎร์ 
 

จักรยาน 2 ระบบ ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทําให้มีความง่ายและคล่องตัวในการเรียนรู้
วงจรพัดลม Blower เพ่ือความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาชิ้นงานอื่นๆได้หลากหลายแบบ 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาระบบ Blower นั้นมีความน่าสนใจ 
ทางคณะผู้จัดทําจึงศึกษาค้นคว้าการทํางานของระบบ Blower จึงเห็นความสําคัญในส่วนนี้ 
ทําอย่างไรถึงจะมีความง่ายและคล่องตัวในการสาธิตระบบ Blower ดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงได้
คิดผลิตชิ้นงานโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower เพ่ือให้มีความน่าสนใจและง่ายต่อ
การศึกษา 

จากการทดสอบชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower 5 ครั้ง จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 
พบว่าไฟที่แสดงการบอกระดับพัดลม Blower ไม่สามารถติดตามระดับได้ เนื่องจากม ี



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   กระแสไฟไหลกลับในวงจร จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 จากผลการทดสอบครั้งที่ 1 ได้ทํา

การแก้ไขโดยใช้ไดโอด และรีเลย์มาติดเข้ากับดวงไฟที่ใช้แทนค่าการ ปรับสปีด จึงทําให้การ
ทํางานของชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower สามารถติดตามระดับได้ปกติ จากผลการทดสอบ
ครั้งที่ 3 พบว่าการทํางานของชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower ปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 
พบว่าการทํางานของชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower ปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 5 พบว่า
การทํางานของชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower ปกติ จะเห็นได้ว่าในการทดสอบหา
ประสิทธิภาพในชุดฝึกปฏิบัติพัดลม Blower สามารถนําไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน
วิชางานไฟฟูารถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นด้านทฤษฎีและด้านปฎิบัติพร้อมเป็นการจําลองระบบพัด
ลมแอร์รถยนต์ เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาระบบพัดลมแอร์รถยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

โจนาธาน    รักสงบ 
วนัส          บุญหล้า 
ศุภณัฐ        คําภักด ี
 

ชุดฝึกถอดประกอบ
ระบบคลัทช์จักรยานยนต์ 
SUZUKI shooter 
 

ยานยนต์        การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับวิชางานจักรยานยนต์  SUZUKI 
SHOOTER และพัฒนาเกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของ
ระบบคลัทช์จักรยานยนต์ SUZUKI SHOOTER ว่ามีหลักการทํางานอย่างไรเพ่ือจะได้นํามา
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
  ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองด้านจากค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารต่างๆและนําเครื่องยนต์ไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
 คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบระบบคลัทช์จักรยานยนต์ 
SUZUKI SHOOTER เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของ
รายวิชางานจักรยานยนต์ อย่างเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต้นแบบใน
การพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบระบบคลัทช์จักรยานยนต์ SUZUKI SHOOTER และเพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาเล่าเรียนต่อไป  
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายสุรพงษ์ ภารแผ้ว 
นายรัตติพงษ์ ราชสีห ์
นายอธิวัฒน์ หมุดทอง 
 

ชุดเครื่องฉายภาพเคลื่อนที่
เพ่ือการเรียนรู้  
 

ยานยนต์ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําชุดเครื่องฉายภาพเคลื่อนที่เพ่ือการ
เรียนรู้สําหรับช่วยอาจารย์ผู้สอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมาก โดยชุด
เครื่องฉายภาพเคลื่อนที่เพ่ือการเรื่ยนรู้ใช้เพาเวอร์เป็นตัวขับเสียงออกลําโพง ซึ่งชุดสื่อการ
เรียนการสอนภาพและเสียงนี้ได้ ติดตั้งเพาเวอร์เข้ากับโครงสร้างชุดสื่อการเรียนการสอน
ภาพและเสียงวิธีการดําเนินการจัดสร้างชุดเครื่องฉายภาพเคลื่อนที่เพ่ือการเรียนรู้ ได้มีการ
เขียนแบบโครงสร้างชุดสื่อการเรียนการสอนภาพและเสียง ได้ทําการตามแบบที่กําหนดไว้
และได้จัดทําชิ้นส่วนเพ่ือให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับชุดเครื่องเสียงและทีวี แล้วนําโทรศัพท์
กับชุดเครื่องขยายเสียงติดตั้งเข้ากับโครงสร้างชุดเครื่องฉายภาพเคลื่อนที่เพ่ือการเรียนรู้ ชุด
เครื่องฉายภาพเคลื่อนที่เพ่ือการเรียนรู้มีส่วนประกอบดังนี้ 1.ทีวี 1 เครื่อง ไมโครโฟน 1 ชุด 
ลําโพง 1 ชุด 

โครงการเครื่องฉายภาพเคลื่อนที่เพ่ือการเรียนรู้ หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้ว 
จึงทําการทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข้อบกพร่องของชุดเครื่องขยายเสียง ซึ่ง
ผลที่ได้คือชุดสื่อการเรียนการสอนภาพและเสียง ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายวัชระ       จารุเหตุ 
นายสิทธิพล    บาลี 
นายอภิลักษณ์  ปะละกัง 

ชุดถอด-ประกอบอัลเทอร์
เนเตอร์ 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์ให้มี
ประสิทธิภาพในระบบการทํางานของมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์ว่ามีหลักการทํางานอย่างไรเพ่ือ
จะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบเป็นแบบ 

นาย ธนากร     ชามน้อย 
นาย วิษณุ       อุดหน่อ 
นาย สรรเสริญ คุณธนเกียรติ 

ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

ยานยนต์ เก็บข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองได้จากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสาร
ต่างๆ และมอเตอร์สตาร์ทไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรี ยนนักศึกษาต่อไป              
จากการการทดลองถอด-ประกอบมอเตอร์สตาร์ทผลการทดสอบปรากฏว่า ชุดถอด-
ประกอบมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์ใช้เวลาในการถอด-ประกอบไม่เกินเวลามาตรฐานที่กําหนด
ไว้ดังนั้นสรุปได้ว่า ชุดถอด-ประกอบมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์สามรถใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนได ้



 
 

ชือ่ผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายณัฐนันท์   บัวตูม 
นายพันธกานต์ ไชยแก้ว 
นายพิษณุ       แย้มเจริญ 
 

ชุดสาธิตหลักการทํางาน
ของรถจักรยานยนต์เวฟ
110 i 

ยานยนต์ จากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหม้อน้ํานักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เครื่องมือ ที่ผู้จัดทําสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสามารถ
นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นต่อเครื่องมือว่ามี
ประสิทธิภาพในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลได้ดังนี้ 
  จุดประเมินที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง จุดประเมินที่บอกว่า
นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนําไปใช้งานจากความเห็น
ต่อจุดประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่ผู้จัดทําสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
การนําไปใช้และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทําในครั้งนี้ 
  โครงการชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหม้อน้ําประกอบการเรียนการสอน หลังจาก
ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้ว จึงทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข้อบกพร่องของ
ชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหม้อน้ํา ซึ่งผลที่ได้คือชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหม้อน้ํา
สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้จริง 

นาย ณัฐนันท์    สุทธิประภา 
นาย ธีรดนย์     ศรีโพธิ์ช้าง 
นาย อาทิตย์     อาจไธสง 
นาย กรกฎ      สุขหนอหว้า 
 

ชุดโต๊ะเชื่อมอเนกประสงค์ ยานยนต์ โครงการเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ 
LPG สําหรับช่วยอาจารย์ผู้สอน โดยใช้ชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG สอนใน
รายวิชาติดตั้งแก๊สรถยนต์ได ้วิธีการดําเนินการจัดสร้างชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ 
LPG ได้มีการร่างแบบโครงสร้างชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG และทําการจัดทํา
ตามแบบโดยการย่อขนาดชิ้นส่วนชุดสาธิตประกอบการเรียนการสอนให้ได้ตามแบบ และ
จัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือให้เหมาะสมกับชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG แล้วนําอุปกรณ์
ของหัวฉีดก๊าซ LPG มาติดตั้งเข้ากับโครงสร้างชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG 
เพ่ือให้สามารถควบคุมระบบต่างๆของชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG ได้  

โครงการชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้ว
จึงทําการทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข้อบกพร่องของชุดระบบหัวฉีดก๊าซ LPG 
ซึ่งผลที่ได้คือชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีด 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นาย นนทนันท์   มารศรี 
นาย สิทธิราช     วังคะฮาต 
นาย อําพัน        กุ่มเพ็ช 
 

ชุดฝึกถอดประกอบระบบ
จุดระเบิดรถจักรยานยนต์ 

ยานยนต์ จากความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดสาธิตเครื่องยนต์คาร์บู เรเตอร์ 
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เครื่องมือ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใช้ได้ตามวัถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแล้วผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นต่อ
เครื่องมือว่ามีประสิทธิภาพในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลได้
ดังนี้ 

จุดประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง จุดประเมินที่บอกว่า
นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนําไปใช้งานจากความเห็น
ต่อจุดประเมินดังกล่าวแสดง 

นาย กมลเชฎร์  ตันยะสิทธิ์ 
นาย บัณฑิต     พึ่งไพฑูรย์                      
นาย ศิริวัฒน์    หมู่ใหญ่ศิริ 

ชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟหน้า
รถยนต์ 

ยานยนต์ การจัดทําเครื่องยนต์ติดแก๊ส 2 ระบบครั้งนี้ขึ้นเพ่ือ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
เครื่องยนต์ติดแก๊สที่มีคุณภาพโดยมีวิธีการดําเนินงานสร้างสิ่งประดิษฐ์ดังนี้มีการวาง
แผนการพัฒนาและออกแบบชิ้นงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดทําชิ้นงานเพ่ือเตรียมการ
สร้างชิ้นงาน   

ดําเนินการสร้างตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ทดลองใช้ปรับปรุงแก้ไขแล้วนําให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแล้วทําการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ติดแก๊ส 2 
ระบบและคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ปรากฏว่าเครื่องยนต์ติดแก๊ส 2 ระบบที่สร้างขึ้นมี
คุณภาพและประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  

เครื่องยนต์ติดแก๊ส 2 ระบบสามารถใช้เชื้อเพลิงแก๊สLPGและน้ํามันได้จริงและ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ระดับการใช้งานที่ดี 

นาย ธนากร     ชามน้อย 
นาย วิษณุ       อุดหน่อ 
นาย สรรเสริญ คุณธนเกียรติ 

ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

ยานยนต์ เก็บข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองได้จากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารต่างๆ และมอเตอร์สตาร์ทไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาต่อไป จาก
การการทดลองถอด-ประกอบมอเตอร์สตาร์ทผลการทดสอบปรากฏว่า ชุดถอด-ประกอบ
มอเตอร์สตาร์ทรถยนต์ใช้เวลาในการถอด-ประกอบไม่เกินเวลามาตรฐานที่กําหนดไว้ดังนั้น
สรุปได้ว่า ชุดถอด-ประกอบมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์สามรถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายณัฐนันท์   บัวตูม 
นายพันธกานต์ ไชยแก้ว 
นายพิษณุ       แย้มเจริญ 
 

ชุดสาธิตหลักการทํางาน
ของรถจักรยานยนต์เวฟ
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ยานยนต์ จากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหม้อน้ํานักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เครื่องมือ ที่ผู้จัดทําสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถ
นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นต่อเครื่องมือว่ามี
ประสิทธิภาพในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลได้ดังนี้ 
 จุดประเมินที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง จุดประเมินที่บอกว่า
นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนําไปใช้งานจากความเห็น
ต่อจุดประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่ 

   ผู้จัดทําสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนําไปใช้และตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดทําในครั้งนี ้
  โครงการชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหม้อน้ําประกอบการเรียนการสอน หลังจาก
ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้ว จึงทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข้อบกพร่องของ
ชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหม้อน้ํา ซึ่งผลที่ได้คือชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คแรงดันหม้อน้ํา
สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้จริง 

นาย ณัฐนันท์    สุทธิประภา 
นาย ธีรดนย์     ศรีโพธิ์ช้าง 
นาย อาทิตย์     อาจไธสง 
นาย กรกฎ      สุขหนอหว้า 
 

ชุดโต๊ะเชื่อมอเนกประสงค์ ยานยนต์ โครงการเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ 
LPG สําหรับช่วยอาจารย์ผู้สอน โดยใช้ชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG สอนใน
รายวิชาติดตั้งแก๊สรถยนต์ได้  

วิธีการดําเนินการจัดสร้างชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG ได้มีการร่าง
แบบโครงสร้างชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG และทําการจัดทําตามแบบโดยการ
ย่อขนาดชิ้นส่วนชุดสาธิตประกอบการเรียนการสอนให้ได้ตามแบบ และจัดซื้ออุปกรณ์
เพ่ือให้เหมาะสมกับชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG แล้วนําอุปกรณ์ของหัวฉีดก๊าซ 
LPG มาติดตั้งเข้ากับโครงสร้างชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG เพ่ือให้สามารถ
ควบคุมระบบต่างๆของชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG ได้  

โครงการชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีดก๊าซ LPG หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้ว 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   จึงทําการทดสอบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหาข้อบกพร่องของชุดระบบหัวฉีดก๊าซ LPG 

ซึ่งผลที่ได้คือชุดแสดงการทํางานระบบหัวฉีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทคัดย่อ โครงงานนักเรียน  นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แผนกวิชายานยนต์ 

ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายชัชชล    ศรีประภา 
นายนาวิน     นิลเพ็ชร 
 

 

ชุดฝึกถอดประกอบเครื่อง
จักรยานยนต์ Yamaha 
Mio แบบตั้งแท่น 

ยานยนต์ 
 

การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรยานยนต์ และ
พัฒนาเกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่อง
จักรยานยนต์ว่ามีหลักการทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่คณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองจากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารต่างๆและนําเครื่องจักรยานยนต์ Yamaha Mio แบบตั้งแท่นไปฝึกปฏิบัติ
ทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 

คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต์ 
Yamaha Mio แบบตั้งแท่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในแผนกช่างยนต์เป็นสื่อการเรียนการสอน
ของรายวิชางานจักรยานยนต์อย่างเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงาน
ต้นแบบในการพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต์ Yamaha Mio แบบตั้งแท่น 
และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาเล่า
เรียนต่อไป 

นายธีรภัทร์     ดีป้๎น 
นายปิยะพงษ์  รุจจิรัฐถิติกาล 
 

 

ชุดกล่องเครื่องมือแบบ
เคลื่อนที่ 

ยานยนต์ โครงการเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือมีเครื่องมือไว้ใช้สําหรับความสะดวกสบาย
พกพาง่ายกะทัดรัดสามารถใช้ยามฉุกเฉินได้ตลอดเวลาและสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนได้อีกด้วย 

วิธีการดําเนินชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่ชุดเครื่องมือนี้มีความทันสมัยมากขึ้น
ต่อการใช้งานเป็นชุดเครื่องมือที่มีความกระทัดรัดต่อการพกพาและยังมีวิธีการเก็บรักษาได้
ง่ายมากขึ้นไม่เป็นป๎ญหาในการหายอีกต่อไปแล้วชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่นี้ผลิตจาก 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   วัสดุที่มีความทนทานและแข็งแรง ยังมีน้ําหนักเบาใช้งานง่ายเครื่องมือภายในชุด

นั้นยังตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้ได้อย่างมากมาย
หลากหลายชนิดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถพกชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่นี้ไปได้ทุกที่
ไม่ต้องเป็นป๎ญหาให้ยุ่งยากต่อการพกพาอีกต่อไป ชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่มีอุปกรณ์
ให้เลือกใช้หลายรูปแบบชุดเครื่องมือนี้ยังสามารถถอดได้หมดเนื่องจากเป็นแบบพกพา ชุด
เครื่องมือนี้มีทักษะและคําศัพท์ในการใช้งานโดยเฉพาะหากไม่มีทักษะก็จะทําให้มีป๎ญหาใน
การทํางานได้เครื่องมือชุดนี้ได้ทําขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความทันสมัยต่อการใช้งานมากขึ้น ผล
การทดสอบชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่ทําให้ทราบว่าโครงการชุดกล่องเครื่องมือแบบ
เคลื่อนที่นี้ไม่มีข้อบกพร่องสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งตั้งแต่ขั้นตอน
ของการทดสอบชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่และสาเหตุต่างๆของการทดสอบในแต่ละ
ครั้งนี้ส่งผลต่อความชัดเจนสมบูรณ์ของชุดกล่องเครื่องมือแบบเคลื่อนที่เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

นาย รัตนโชติ   ไผ่สีสุก 
นาย วีรพล       อนุชาติวงศ ์

เครื่องเติมน้ํามันเกียร์ ยานยนต์ และจัดสร้างชิ้นส่วนชิ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็ก และ
นําชิ้นส่วนของระบบคลัตช์แม่เหล็กกับอุปกรณ์ควบคุมมาติดตั้งเข้ากับโครงสร้างชุดฝึกต่อ
วงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็กเพ่ือให้สามารถควบคุมระบบต่างๆ ของชุดระบบคลัตช์แม่เหล็กได้  

จากการทดสอบชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็ก 5 ครั้ง ผลการทดสอบครั้งที่ 1 
พบว่า     หน้าคลัตช์แม่เหล็กไม่ติดเนื่องจากฟิวส์ขาด เพราะใช้ฟิวส์ขนาด 5A แต่แบตเตอรี่
มีกระแสไฟฟูา 10A จึงแก้ไขโดยใช้ฟิวส์ 15A จากผลการทดสอบครั้งที่ 2 พบว่า การทํางาน
ของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็กปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 3 พบว่า การทํางาน
ของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็กปกติ จากผลการทดสอบครั้งที่ 4 พบว่า การทํางาน
ของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็กปกติ และจากผลการทดสอบครั้งที่ 5  พบว่า การ
ทํางานของชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่ เหล็กปกติ จะเห็นได้ว่าในการทดล องหา
ประสิทธิภาพในชุดฝึกต่อวงจรหน้าคลัตช์แม่เหล็ก สามารถนํามาใช้เป็นสื่อการเรียนการ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   สอนในวิชางานปรับอากาศรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นด้านทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมเป็นการจําลอง

ระบบหน้าคลัตช์แม่เหล็กของคอมแอร์รถยนต์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาระบบหน้าคลัตช์
แม่เหล็กรถยนต์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นายนภดล    มัดสอาด 
นายสุพล       อนุเคราะห์ 
  

ชุดเครื่องมือแบบพกพา ยานยนต์ โครงการเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือมีเครื่องมือไว้ใช้สําหรับความสะดวกสบาย
พกพาง่ายกะทัดรัดสามารถใช้ยามฉุกเฉินได้ตลอดเวลาและสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนได้อีกด้วย 

วิธีการดําเนินชุดเครื่องมือแบบพกพาชุดเครื่องมือนี้มีความทันสมัยมากขึ้นต่อการ
ใช้งานเป็นชุดเครื่องมือที่มีความกระทัดรัดต่อการพกพาและยังมีวิธีการเก็บรักษาได้ง่ายมาก
ขึ้นไม่เป็นป๎ญหาในการหายอีกต่อไปแล้วชุดเครื่องมือแบบพกพานี้ผลิตจากวัสดุที่มีความ
ทนทานและแข็งแรง ยังมีน้ําหนักเบาใช้งานง่ายเครื่องมือภายในชุดนั้นยังตอบสนองความ
ต้องการผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้ได้อย่างมากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะอยู่
ที่ไหนก็สามารถพกชุดเครื่องมือแบบพกพานี้ไปได้ทุกที่ไม่ต้องเป็นป๎ญหาให้ยุ่งยากต่อการ
พกพาอีกต่อไป ชุดเครื่องมือแบบพกพามีอุปกรณ์ให้เลือกใช้หลายรูปแบบชุดเครื่องมือนี้ยัง
สามารถถอดได้หมดเนื่องจากเป็นแบบพกพา ชุดเครื่องมือนี้มีทักษะและคําศัพท์ ในการใช้
งานโดยเฉพาะหากไม่มีทักษะก็จะทําให้มีป๎ญหาในการทํางานได้เครื่องมือชุดนี้ได้ทําขึ้นมา
เพ่ือให้เกิดความทันสมัยต่อการใช้งานมากข้ึน 

ผลการทดสอบชุดเครื่องมือแบบพกพาทําให้ทราบว่าโครงการชุดเครื่องมือแบบ
พกพานี้ไม่มีข้อบกพร่องสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งตั้งแต่ขั้นตอนของ
การทดสอบชุดเครื่องมือแบบพกพาและสาเหตุต่างๆของการทดสอบในแต่ละครั้งนี้ส่งผลต่อ
ความชัดเจนสมบูรณ์ของชุดเครื่องมือแบบพกพาเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นาย นรายุทธ์   กาบทอง 
นาย อภิรัฐ      ยิ้มใหญ ่
 

ชุดกล่องเครื่องมือ
อเนกประสงค์ 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดฝึก
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ภายในแผนกวิชาชีพยานยนต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากชุด
ฝึกงานเครื่องยนต์ดีเซล  
6 สูบ ที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นมา ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องยนต์
ดีเซล ทําให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้และเข้าใจถึงป๎ญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
นอกจากนี้นักเรียนนักศึกษา ยังสามารถทําการวิเคราะห์และเข้าใจถึงป๎ญหาที่เกิดขึ้นกับ
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ เพ่ือนําความรู้ที่ได้ไปแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
ได้อย่างถูกต้อง  

ในการดําเนินงานนั้น คณะผู้จัดทําได้ทําการศึกษาความรู้จากเอกสารและบทความ
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์รวมถึงหลักการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ โดยแบ่งข้อมูล
ในด้านต่างๆ ดังนี้ ศึกษาประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ หลักการทํางานของเครื่องยนต์
ดีเซล 6 สูบ ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ วงจรไฟฟูา การทํางานของระบบน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลเพ่ือนําทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ในการจัดทําชุดฝึก
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ จากนั้นนําชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ มาทําการทดสอบอุปกรณ์
และระบบมาตรตราวัดต่างๆ เพ่ือหาจุดบกพร่องของอุปกรณ์แต่ละชิ้น ที่คณะผู้จัดทําโดย
นํามาติดตั้งกับชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
ผลการดําเนินงานพบว่า อุปกรณ์ที่คณะผู้จัดทํานํามาติดตั้งกับชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 
ประกอบไปด้วยระบบระบายความร้อน วงจรไฟฟูาของเครื่องยนต์ โดยมีวงจรไฟฟูาชาร์ต
และระบบสตาร์ท การทํางานของระบบน้ํามันเชื้อเพลิง การทํางานของหัวเผา สามารถ
ทํางานได้จริงตามที่คณะผู้จัดทําได้กําหนดไว้ในขอบเขตของโครงการ  
 
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นาย กิตติพันธ์   พิศมร 
นาย นพนัย       ตันหยู 
 

 

เครื่องเติมน้ํามันเกียร์และ
น้ํามันเฟืองท้าย 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือสร้างชุดฝึกถอด -ประกอบเครื่อง
รถจักรยานยนต์ให้เพียงพอต่อผู้เรียนวิชา งานรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ยังเพ่ือผู้เรียนมีทักษะใน
การถอด-ประกอบได้อย่างชํานาญแล้วยังรวมไปถึงการถอด-และประกอบที่ถูกต้องอีกด้วย 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการสํารวจ ในการเรียนวิชางานรถจักรยานยนต์
ยังพบว่าชุดฝึกมีไม่เพียงพอต่อการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนในวิชางานรถจักรยานยนต์  คณะ
ผู้จัดทําจึงได้เห็นความสําคัญในส่วนนี้ ดังนั้นผู้จัดทําจึงได้สร้างชุดฝึกถอด -ประกอบเครื่อง
รถจักรยานยนต์ wave125 
นี้ขึ้นเพ่ือให้ชุดฝึกมีเพียงพอต่อการเรียน  

ผลดําเนินงานพบว่า ชุดฝึกถอด-ประกอบเครื่องรถจักรยานยนต์ wave 125
สามารถใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

นาย ภัทรกร   มีฐตานนท์ 
นาย วศิน      เชาว์ดี 
 

ชุดเครื่องจักรยานยนต์ 
SUZUKI Smash แบบตั้ง
แท่น 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทําให้มีความง่ายและคล่องตัวในการ
บริการในการ วิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP มีความล่าช้าในการซ่อมดังนั้น เพ่ือความ
สะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานทั้งนี้เพ่ือชิ้นงานให้ก้าวสู่สากลและเป็นชิ้นงานต้นแบบใน
การพัฒนาชิ้นงานอ่ืนๆได้หลากหลายแบบ ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา ใน
การวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP นั้น คณะผู้จัดทําจึงเห็นความสําคัญในส่วนนี้ ทํา
อย่างไรถึงจะมีความง่ายต่อการเรียนรู้และศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบหัวฉีด DCP ใน
การบริการนั้นจะทําการวิเคราะห์โค้ดไฟ และทําการแก้ป๎ญหา จากนั้นจึงทําการลบโค้ดของ
ป๎ญหานั้นๆ เพ่ือมิให้ป๎ญหานั้นกลับมาแสดงใหม่อีกครั้งดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทํา
โครงการชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายและ
ศึกษาว่าเซ็นเซอร์นั้นๆมีลักษณะเป็นแบบใด  

ผลการดําเนินงานพบว่าชุดฝึกวิเคราะห์ป๎ญหาระบบหัวฉีด DCP ที่เราได้สร้างสรรค์
ขึ้นนั้นสามารถใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตอบสนองต่อการใช้งานได้เป็นอย่าง
ดี และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายคชาชีพ   ถูกจิตต์ 
นายพัณณกร  ขระเขื่อน 
 

อุปกรณ์ถอดยาง
รถจักรยานยนต์ 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์ให้
เพียงพอต่อผู้เรียนวิชา งานรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ยังทําให้ผู้เรียนมีทักษะในการถอด -
ประกอบได้อย่างชํานาญแล้วยังรวมไปถึงการถอด-และประกอบที่ถูกต้องอีกด้วย 
 ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการสํารวจ ในการเรียนวิชางานรถจักรยานยนต์
ยังพบว่าชุดอุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์มีไม่เพียงพอต่อการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนใน
วิชางารถจักรยานยนต์  คณะผู้จัดทําจึงได้เห็นความสําคัญในส่วนนี้ ดังนั้นผู้จัดทําจึงได้สร้าง
อุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์นี้ขึ้นเพื่อให้สะดวกและประหยัดเวลาในการถอดยาง
รถจักรยานยนต์ 
 ผลดําเนินงานพบว่า อุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์สามารถใช้งานได้จริงตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

นาย ศิริชัย  เกิดม่ังมี 
 นาย อมรเทพ  พิมพา 

ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็ก 

ยานยนต์               จากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกระดานรองนอนซ่อมเครื่องล่างรถยนต์ 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เครื่องมือ ที่ผู้จัดทําสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นต่อ
เครื่องมือว่ามีประสิทธิภาพในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลได้
ดังนี้ 
  จุดประเมินที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง จุดประเมินที่บอกว่า
นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนําไปใช้งานจากความเห็น
ต่อจุดประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่ผู้จัดทําสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
การนําไปใช้และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทําโครงการในครั้งนี้ 
  โครงการกระดานรองนอนซ่อมเครื่องล่างรถยนต์ประกอบการเรียนการสอน 
หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้ว จึงทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบการทํางานและหา
ข้อบกพร่องของกระดานรองนอนซ่อมเครื่องล่างรถยนต์ ซึ่งผลที่ได้คือกระดานรองนอนซ่อม
เครื่องล่างรถยนต์สามารถใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนได้จริง 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายณัฐวุฒิ     มีนิสสัย 
นายอติรุจ      หาญณรงค์ 
 

จักรยานเครื่องตัดหญ้า ยานยนต์ การจัดทําโครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมและ
พัฒนาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานอุตสาหกรรมว่ามีหลักการทํางาน
อย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

การดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบที่
ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองด้านจากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสารต่างๆและ
นําจักรยานเครื่องตัดหญ้าไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาต่อไป 

ผลการทดสอบจักรยานเครื่องตัดหญ้าทําให้ทราบว่าการประดิษฐ์จักรยานเครื่องตัด
หญ้านี้ใช้งานได้จริงและมีการทดสอบก่อนโดยผู้เสนอโครงการไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ 

นายขจรศักดิ์    ธิบดี 
นายสุรศักดิ์     เกิดสมจิตร์ 
 

ชุดฝึกถอดประกอบเครื่อง
จักรยานยนต์ Yamaha 
แบบตั้งแท่น 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรยานยนต์ และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่องจักรยานยนต์ว่ามี
หลักการทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่คณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองจากการค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสาร
ต่างๆและนําเครื่องจักรยานยนต์ Yamaha แบบตั้งแท่นไปฝึกปฏิบัติทําการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาต่อไป 

คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต์ 
Yamaha แบบตั้งแท่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของ
รายวิชางานจักรยานยนต์อย่างเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต้นแบบใน
การพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบเครื่องจักรยานยนต์ Yamaha แบบตั้งแท่น และเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่นต่อๆไปใด้ศึกษาเล่าเรียนต่อไป 

 
 
 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายทวีชัย   พันธ์บุญ 
นายนุกูล     ศรีรุ้ง 
 

เครื่องเติมน้ํามันเกียร์และ
น้ํามันเฟืองท้าย 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดทําเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามัน
เฟืองท้าย และเป็นการสร้าง เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้าย 
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณ์ วิชาชีพในการสร้างสรรค์และ
คิดค้นเครื่องมือพิเศษสําหรับเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้าย 

วิธีการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา การจัดสร้างเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และ
น้ํามันเฟืองท้ายได้มีการออกแบบโครงสร้างเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายทําการ
สร้างตามแบบ เสร็จทําการย่อขนานชิ้นส่วนเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายให้ได้
ตามแบบและจัดสร้างชิ้นส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้าย 

ผลการทดสอบเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายทําให้ทราบว่าโครงการ
เครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายไม่มีข้อบกพร่องสามารถใช้งานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งตั้งแต่ขั้นตอนการทดสอบระบบต่างๆของเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และ
น้ํามันเฟืองท้ายและการเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายและสาเหตุต่างๆของการ
ทดสอบในแต่ละครั้ง ส่งผลถึงความชัดเจนสมบูรณ์ของเครื่องเติมน้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟือง
ท้ายเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

นายธนพล บุญนิยม 
นายวุฒิไกร ทินวัฒน์ 
 

ชุดฝึกถอดประกอบ
รถจักรยานยนต์ 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทําชุดฝึกถอดประกอบรถจักรยานยนต์
สําหรับช่วยครูผู้สอนในการเรียนการสอนเมื่อมีนักเรียนจํานวนมากและให้นักเรียนได้ฝึกได้
ลองทําจนเกิดความเข้าใจความชํานาญในชุดฝึกนั้นเพ่ือที่จะได้มีความรู้และความเข้าใจ
ระบบต่างๆของรถจักรยานยนต์ โดยใช้ชุดฝึกถอดประกอบรถจักรยานยนต์นี่สอนในรายวิชา
งานจักรยานยนต์ได้  

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา โครงสร้างและหลักการทํางานต่างๆ
ของรถจักรยานยนต์ทั้งตัวโครงรถว่ามีรูปแบบยังไง ระบบเบรคที่เป็นทั้ งเบรคดิสและดรัม
เบรคป๎้มเบรคว่าหลักการทํางานเป็นยังไงประกอบยังไง และตัวส่งถ่ายกําลัง โซ่สเตอร์
หลักการทํางานเป็นเช่นไรติดตั้งยังไงผู้จัดทําได้มีการวางแผนการทํางานเป็นขั้นตอน เพ่ือ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในผลงานนั้น 

ผลการดําเนินงานพบว่า ชุดฝึกถอดประกอบรถจักรยานยนต์นั้น ที่มีชิ้นส่วนดังนี้ 
ตัวโครงรถ ล้อหน้า ล้อหลัง ดิสเบรคหน้า ดรัมเบรคหลัง ละชุดโซ่สเตอร์ที่ได้ทําการติดตั้งไป
นั้น สามารถให้นักเรียนรับการฝึกถอดประกอบรถจักรยานยนต์ได้ และสามารถเข้าใจ
หลักการทําของชิ้นส่วนนั้นและทํา การแก้ไขหากเกิดความเสียหาย   

นายณัฐกานต์    จําปาทอง 
นายอานนท์      สุปิ 
 

ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็ก 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์เล็ก และพัฒนาเกี่ยวกับ
ยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่องยนต์เล็กว่ามีหลักการ
ทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
  ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองได้จากค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารต่างๆและนําเครื่องยนต์เล็กไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
 คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก อย่าง
เพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต้นแบบในการพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็ก และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่น
ต่อๆไปได้ศึกษาเล่าเรียน  

นายณัฐกิตติ   เชาวลิต 
นายสุเมธ      บังเกิด 
 

แท่นแม่แรงยกเกียร์ 
 

ยานยนต์ โครงการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดทําแท่นยกเกียร์และนํามาเป็นสื่อการเรียน
การสอนในแผนกวิชาช่างยนต์ 

การจัดทําแท่นยกเกียร์ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมในจุดต่างๆเพ่ือให้ได้เครื่องยก
เกียร์ที่สามารถใช้งานได้โดยวิธีการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษา การจัดสร้างแท่น
ยกเกียร์และมีการออกแบบโครงสร้างทําการสร้างตามแบบ เพ่ือให้ได้แท่นแม่แรงยกเกียร์ที่
สามารถใช้งานได้จริง 

ผลการทดสอบแท่นแม่แรงยกเกียร์ทําให้ทราบว่าโครงการแท่นแม่แรงยกเกียร์ไม่มี 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   ข้อบกพร่องสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งตั้งแต่ขั้นตอนการทดสอบ

ระบบต่างๆของแท่นแม่แรงยกเกียร์และสาเหตุต่างๆของการทดสอบในแต่ละครั้ง ส่งผลถึง
ความชัดเจนสมบูรณ์ของแท่นแม่แรงยกเกียร์เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

นายกิตติศักดิ์ เก่งมนตรี 
นายชิษณุพงศ์ ภู่ทอง 

ชุดฝึกปฏิบัติระบบปรับ
อากาศรถยนต์ 

ยานยนต์      การบํารุงรักษามีส่วนสําคัญเป็นอย่างมาก ในการช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ 
โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่มีการทางานเป็นส่วนหลัก การใช้ระบบปรับอากาศรถยนต์ก็เป็นส่วน
สําคัญสาหรับรถยนต์ ที่จะช่วยไม่ให้รถยนต์นั้นมีอุณหภูมิร้อนจนเกินไปการบํารุงรักษา
ซ่อมแซมระบบปรับอากาศรถยนต์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง แต่ในการทดลอง
ระบบปรับอากาศรถยนต์นั้นบางครั้ง เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุในการทดลองระบบ
ปรับอากาศรถยนต์ ดังนั้นจึงคิดค้นออกแบบชุดฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศรถยนต์รถยนต์ 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและประสิทธิภาพ ในการทดลองระบบปรับอากาศรถยนต์ได้อย่าง
รวดเร็วปลอดภัย จากการได้รับบาดเจ็บจากการทดลองการทดลองชุดฝึกปฏิบัติระบบปรับ
อากาศรถยนต์สามารถนาไปใช้งานได้จริง ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
นักศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนาไปทดลองและปฏิบัติต่อไป 

นายอภินันท์   สวยสุข                              
นายพีรณัฐ     สนธิศรี 
 

สกู๊ตเตอร์ไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ยานยนต์ โครงการเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือให้มีความสบายในการชาร์จแบตเตอรี่สกู๊ต
เตอร์ไฟฟูาด้วยแผงโซล่าเซลล์ทําให้ประหยัดไฟฟูาแล้วใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เกิด
ประโยชน์แล้วยังสามารถนํามาใช้เป็นสื่อการสอนได้อีกด้วย 

วิธีการดําเนินโครงการสกู๊ตเตอร์ไฟฟูาใช้แผงโซล่าเซลล์ชาร์จแทนไฟบ้าน สกู๊ตเตอร์
ไฟฟูานี้มีความสะดวกสบายในการชาร์จแบตเตอรี่นอกสถานที่และยังเป็นการประหยัด
พลังงานไฟฟูาและประหยัดเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่อีกด้วยเพราะสามารถขี่ไปชาร์จไปได้
ด้วย และมีความสะดวกสบายในการพกพาเพราะสกู๊ตเตอร์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พับเก็บได้
จึงทําให้มีความสะดวกสบายในการพกพาไปใช้ในที่ต่างๆและยังไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่
หมดแล้วขับข่ีไม่ได้ เพราะมีแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งรับแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานชาร์จ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   แบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลากลางวันจึงทําให้เกิดความสะดวกสบายในการพกพาในการใช้งานใน

ชีวิตประจําวันอีกด้วย 
ผลการทดสอบสกู๊ตเตอร์ไฟฟูาใช้แผงโซล่าเซลล์ชาร์จแทนไฟบ้านนั่นทําให้ทราบ

ว่าโครงการสกู๊ตเตอร์ติดแผงโซล่าเซลล์นี้ไม่มีข้อบกพร่องสามารถใช้งานได้จริงและตรงไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ซึ่งตั้งแต่ข้ันตอน การติดตั้งทดสอบว่าใช้งานได้จริงหรือไม่มีผล
ออกมาได้สมบูรณ์ไม่มีป๎ญหาติดขัด 

นายสะท้านภพ  เติมวุฒิ  
นายศุภกิตติ์      ชุ่มชื่น    

ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็ก 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับงานเครื่องยนต์เล็ก และพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่องยนต์เล็กว่ามี
หลักการทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
  ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองด้านจากค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารต่างๆและนําเครื่องยนต์เล็กไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
 คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก เพ่ือให้ เกิด
ประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก อย่าง
เพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต้นแบบในการพัฒนาชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็ก และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง และรุ่น
ต่อๆไปได้ศึกษาเล่าเรียนไม่ได้ใช้งานเป็นระยะ 

นายนนทวัฒน์  วุฒิระวัฒน์ 
นายนเรศ        ภิรมย์สุข 
 

ชุดฝึกถอดประกอบ
เครื่องยนต์เล็ก 
 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์เล็ก และพัฒนาเกี่ยวกับ
ยานยนต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านระบบการทํางานของเครื่องยนต์เล็กว่ามีหลักการ
ทํางานอย่างไรเพื่อจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
  ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทดสอบ
เป็นแบบเก็บข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทําสร้างขึ้นเองด้านจากค้นคว้า ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารต่างๆและนําเครื่องยนต์เล็กไปฝึกปฎิบัติทําการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   คณะผู้จัดทําจึงได้คิดจัดทําโครงการชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก เพ่ือให้

เกิดประโยชน์ในแผนกช่างยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนของรายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก 
อย่างเพียงพอในการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นชิ้นงานต้นแบบในการพัฒนาชุดฝึกถอด
ประกอบเครื่องยนต์เล็ก และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาโครงการที่จะให้รุ่นน้อง 
และรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาเล่าเรียน 

นายณพงศ์     แก้วมณี 
นายสุทธิชัย    เชิดชู 
 

ตู้เติมลมหยอดเหรียญ 
 

ยานยนต์ ในป๎จจุบันระบบการคมนาคมมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและการดําเนิน
ชีวิตประจําวันใน การติดต่อ สื่อสาร พบปะกันเป็นประจํา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียน 
หรือเรื่องส่วนตัวเป็นจํานวนมากซึ่งจําเป็นจะต้องมีการใช้ยานพาหนะสําหรับใช้ในการ
เดินทางก็คิดว่าการทําตู้เติมลมหยอดเหรียญเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการ ใช้งานกับผู้ที่ใช้
ยานพาหนะต่างๆและเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถเกิดความปลอดภัยในการเดินทางไปในที่ต่างๆ 

ในการจัดทําโครงการ ตู้ เติมลมหยอดเหรียญประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ ตัว
หยอดเหรียญ เซนเซอร์ และโครงสร้างคณะผู้จัดทําจึงได้ทําการคิดประดิษฐ์ตู้เติมลมหยอด
เหรียญขึ้นมา เพ่ือช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายและประหยัดกว่าตู้อ่ืนที่จะหยอดเงินมากกว่า
ตู้ของเราระยะเวลาในการเติมลมที่ใกล้เคียงกัน 

จากการที่ได้ทําการศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตู้เติมลมหยอด
เหรียญ และได้มาทําการทดลองหาข้อบกพร่องต่างๆตลอดจนหาความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้ได้ค่าที่ถูกต้องและมีความแม่นยําสูงสุดขณะเติมลม โดยตู้เติม
ลมหยอดเหรียญที่รวบรวมและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถเติมลมด้วยแรงดันมากสุดเท่ากับ 80 (Psi) มีเกจแสดงแรงดัน
ขณะเติมที่เที่ยงตรงได้มาตรฐานและสามารถใช้งานได้จริงและสามารถรับเหรียญได้ทุก
เหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญ 1 บาท 2 บาท 5 บาท และ 10 บาท เวลาที่หยอดเงินเพ่ือที่จะ
เติมลม 2 บาท จะจ่ายลม 40 วินาที  เป็นต้น  

 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายโชคชัย   สงสาร เครื่องดูดและกักเก็บฝุุน

กรองอากาศรถยนต์ 
 

ยานยนต์            การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครื่องดูดและกักเก็บฝุุนกรองอากาศ
รถยนต์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และช่วยลดฝุุน
ในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

ในการดําเนินงานนั้นผู้จัดทําได้ทําการศึกษาระบบการดูดอากาศ ระบบการอัด
อากาศและไส้กรองอากาศ เพ่ือนํามาคิดค้นสร้างเครื่องดูดและกักเก็บฝุุนกรองอากาศรถยนต์ 
เพ่ือนําไปใช้ในงานบริการไส้กรองอากาศและเพ่ือสร้างเครื่องดูดฝุุนกรองอากาศรถยนต์ที่มี
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์  

ผลการดําเนินงานพบว่าจากการสร้างเครื่องดูดฝุุนกรองอากาศรถยนต์นั้น เครื่องดูด
ฝุุนกรองอากาศรถยนต์สามารถใช้งานได้จริงไม่ส่งผลกระทบต่อกรองอากาศและยังทําให้การ
ทําความสะอาดไส้กรองอากาศนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และยังทําให้ฝุุนที่ออกมา
ขณะทําการเปุาไส้กรองอากาศนั้นไม่ฟูุงกระจาย ช่วยให้ฝุุนในพ้ืนที่ปฎิบัติงานลดลง ซึ่งทาง
คณะผู้จัดทําโครงการได้แนบรายละเอียดวิธีการทดสอบระบบต่างๆของชิ้นงานก่อนใช้งาน
เครื่องดูดฝุุนกรองอากาศรถยนต์พร้อมกับคู่มือการใช้เครื่องดูดและกักเก็บฝุุนกรองอากาศ
รถยนต์ไว้ในรูปเล่มโครงการนี้อีกด้วย 

นายสุรยุทธ์   อยุ่สมศรี 
ภานุวัตร       แจ้งจิตร 

ชุดสาธิตระบบปรับอากาศ
รถยนต์ 

ยานยนต์               จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดจําลองสาธิตการทดสอบถังแบบ NGV
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เครื่องมือ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใช้ได้ตามวัถุประสงค์ โดยเฉลี่ยแล้วผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นต่อ
เครื่องมือว่ามีประสิทธิภาพในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยสามารถอภิปายผลได้
ดังนี้ 
  จุดประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง จุดประเมินที่บอกว่า
นําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนําไปใช้งานจากความเห็น
ต่อจุดประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
การนําไปใช้และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
   จุดประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าเครื่องมือใช้งานร่วมกับรถยนต์ได้สะดวกเป็น

เพราะเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ออกแบบการทดลองถัง NGV ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าให้
ทําแท่นถังแก๊สให้ชัดเจนและมีชื่อบอกให้จัดเจนจะสะดวกกว่า 

นายนนทชัย      อยู่คง  
นายอนันต์        ห่วงป 

ชุดเครื่องมือช่างยนต์
อเนกประสงค์แบบพกพา 

ยานยนต์ โครงการเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือมีเครื่องมือไว้ใช้สําหรับความสะดวกสบาย
พกพาง่ายกะทัดรัดสามารถใช้ยามฉุกเฉินได้ตลอดเวลาและสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนได้อีกด้วย 

วิธีการดําเนินชุดเครื่องมือช่างยนต์อเนกประสงค์แบบพกพา ชุดเครื่องมือนี้มีความ
ทันสมัยมากขึ้นต่อการใช้งานเป็นชุดเครื่องมือที่มีความกระทัดรัดต่อการพกพาและยังมี
วิธีการเก็บรักษาได้ง่ายมากขึ้นไม่เป็นป๎ญหาในการหายอีกต่อไปแล้วชุดเครื่องมือช่างยนต์
เอนกประสงค์แบบพกพานี้ผลิตจากวัสดุที่มีความทนทานและแข็งแรง ยังมีน้ําหนักเบาใช้
งานง่ายเครื่องมือภายในชุดนั้นยังตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้เป็นอย่ างดี มีอุปกรณ์ให้
เลือกใช้ได้อย่างมากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถพกชุดเครื่องช่างยนต์
อเนกประสงค์นี้ไปได้ทุกที่ไม่ต้องเป็นป๎ญหาให้ยุ่งยากต่อการพกพาอีกต่อไป ชุดเครื่องมือ
ช่างยนต์อเนกประสงค์แบบพกพามีอุปกรณ์ให้เลือกใช้หลายรูปแบบชุดเครื่องมือนี้ยัง
สามารถถอดได้หมดเนื่องจากเป็นแบบพกพา ชุดเครื่องมือนี้มีทักษะและคําศัพท์ในการใช้
งานโดยเฉพาะหากไม่มีทักษะก็จะทําให้มีป๎ญหาในการทํางานได้เครื่องมือชุดนี้ได้ทําขึ้นมา
เพ่ือให้เกิดความทันสมัยต่อการใช้งานมากข้ึน 

ผลการทดสอบชุดเครื่องมือช่างยนต์อเนกประสงค์แบบพกพาทําให้ทราบว่า
โครงการชุดเครื่องมือช่างยนต์อเนกประสงค์แบบพกพานี้ไม่มีข้อบกพร่องสามารถใช้งานได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งตั้งแต่ขั้นตอนของการทดสอบชุดเครื่องมือช่างยนต์
อเนกประสงค์แบบพกพาและสาเหตุต่างๆของการทดสอบในแต่ละครั้งนี้ส่งผลต่อความ
ชัดเจนสมบูรณ์ของชุดเครื่องมือช่างยนต์อเนกประสงค์แบบพกพาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 



 
 

ชื่อผู้จัดท า ชื่อโครงการ แผนกวิชา บทคัดย่อ 
นายอภิเชษฐ์      เวชประสิทธิ์ 
นายเสถียรพงศ์   ปลื้มประสงค ์
 

ชุดขยายเสียงเพื่อการเรียน
การสอน 

ยานยนต์ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดขยายเสียงเพ่ือการเรียนการสอน
และสามารถทําให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่อาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและสามารถ
นําไปใช้ในงานกิจกรรมอื่นๆท่ีทางแผนกวิชาช่างยนต์จัดขึ้นได้อีกด้วย 

ในการดําเนินงานนั้นคณะผู้จัดทําได้ทําการสํารวจ ในการเรียนการสอนในวิชา
ต่างๆในแผนกวิชาช่างยนต์ยังพบว่าการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักเรียนยังไม่
ชัดเจน เนื่องจากอาจารย์ต้องสื่อสารกับนักเรียนที่มีจํานวนมากจึงเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด
คณะผู้จัดทําจึงได้เห็นความสําคัญในส่วนนี้ดังนั้นผู้จัดทําจึงได้สร้างชุดขยายเสียงเพ่ือการ
เรียนการสอนนี้ขึ้นเพ่ือให้เกิดการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 

ผลการดําเนินงานจัดทําโครงการพบว่า ชุดขยายเสียงเพ่ือการเรียนการสอน
สามารถใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

 


