ชื่อผู้จัดทา
นายพีรการตแ ทิพยแพมร
นายสรวิศ
สนหลักสี่
นายสัญญา
รุงรังษี

นายวรากานตแ ศรีอุดม
นายศราวุฒิ โรจนวิภาต
นายเอกสิทธิ์ นาคบุญ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556
ชื่อโครงการ
แผนก
บทคัดย่อ
พัดลมระบบทําความเย็นจากน้ํา (2) อิเล็กทรอนิกสแ
โครงการเรื่อง พัดลมระบบทําความเย็นจากน้ํา มีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาเครื่องปรับอากาศที่ชวยลดการใชพลังง านไฟฟูา และใชเป็นสื่อการ
เรียนการสอนในแผนกวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ โดยพัดลมระบบทํา
ความเย็นจากน้ํา จะชวยใหผูศึกษาเกิดความรูและความเขาใจในหลักการ
ทํางานของเครื่องทําความเย็นจากน้ํา โดยที่ผูใชสามารถกําหนดรูปแบบหรือ
โจทยแของการเรียนรูใหมๆ ไดดวยตนเอง โดยอา จกําหนดสถานการณแและ
ตั้งโจทยแดังกลาวใหสําเร็จลุลวง โดยการศึกษานั้นควรเริ่มตนจากจุดงายๆ
กอนเชน ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศในระบบปกติกอนวามี
หลักการทํางานเชนไร แลวคอยกลับมาศึกษาหลักการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศระบบทําความเย็นดวยน้ํา
เครื่องขัดรองเทา
อิเล็กทรอนิกสแ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสรางและพัฒนาเครื่องขัด
(Shoe polishing machine)
รองเทาไดศึกษาเรียนรูวิธีการขัดรองเทาไดเขาใจงายและรวดเร็วกวาการใช
มือขัดเพี ยงอยางเดียว ซึ่งผูที่ใชบริการเครื่องอํานวยความสะดวกนี้นั้นจะ
ไดรับความสะดวกสบาย คือ การขัดรองเทาดวยเครื่องขัดรองเทา จะชวย
อํานวยความสะดวก
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาทฤษฎีการทํางาน การ
พัฒนาเครื่องอํานวยความสะดวก ชิ้นงานเพื่อการเรียนรูดวยตน เองและ
กําหนดแผนการทําเครื่องขัดรองเทา วาควรมีสวนใดบางที่จะปรับปรุง เมื่อ
เลือกไดแลววาจะใชขัดรองเทาไดอยางไรก็ตองวางแผนวาควรนําเสนอใน
รูปแบบใดจึงจะเขาใจไดงาย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายจักรินทรแ เฟื่องเจริญ
นายณัฐวุฒิ อินทรแทิม
นาย ธวัชชัย วงษแแกวฟูา

นายวรากร ศิริยามัน
นายวิทวัส มาระกุล
นายบูรณ์พิภพ จันทร์ดา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
ผลการดําเนินงานโดยการใหผูทดลองใชเครื่องขัดรองเท า ทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจ เมื่อรวบรวมคะแนน และแปลผลคาเฉลี่ยแลว เครื่อง
ขัดรองเทานี้ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.3 แปลผลคาผลคาเฉลี่ยอยูในเกณฑแ เห็น
ดวยมาก
เครื่องไลความชื้นขาวเปลือก
อิเล็กทรอนิกสแ
เครื่องเครื่องไลความชื้นขาวเปลือก ใหกับชาวนาที่ตองใชไลความชื้น
(Device displace moisture paddy)
ในขาวเปลือกใหนอยลงเพื่อนําขาวไปขายหรือรักษาขาวเปลือกใหอยูไดนาน
ขึ้น โดยตัวเครื่องจะสามารถ รักษาอุณหภูมิในเครื่องไมใหสูงเกินไปหรือต่ํา
เกินไปเพียงแคตั้ง อุณหภูมิ ที่เราตองการ จากการทดลองที่คณะผูจัดทําได
ทดลองไลความชื้นขาวเปลือกจากเครื่องไลความชื้นขาวเปลือกที่อุณหภูมิ
50°C นั้น สามารถสรุปไดวา ในการทดลองแตละครั้งนั้นจะใชปริมาณ
ขาวเปลือกที่แตกตางกัน ดังนั้นระยะเวลาในการไลความชื้น ขาวเปลือกก็จะ
แปลผันไปตามปริมาณขาวเปลือกที่ใชทดลอง
อิเล็กทรอนิกสแ
ผูจัดทาโครงการไดเล็งเห็นปัญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงเกิดแนวคิด
สปริงเกอร์เปิด-ปิดอัตโนมัติ
สิ่งประดิษฐแสปริงเกอรแ เปิด-ปิดอัตโนมัตินามาประยุกตแและนามาประดิษฐแให
เกิดประโยชนแเพื่อเกษตรกรและยังชวยลดอัตราการจางงานประหยัด
คาใชจายในหลายๆดานอีกดวย
ในการดาเนินงานผู้จัดทาได้ทาการศึกษาขั้นตอนการทาสปริงเกอร์
และระบบทามเมอร์ โดยการศึกษาปัญหาท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิด
ทางเลือกแก่ ชาวเกษตรกรรมโดยการนาปัญหาของชาวไร่มาคิดวิเคราะห์
เชน ( ไรนาเกิดการขาดนา เกิดความเสียหายใหแกเกษตรกรอยางมาก)

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิว เตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

นายกิตติกานตแ บํารุงพฤกษแ
นายนราธิเบศรแ ศรีสมศักดิ์
นายสมพล
ไชยชนะ

กระเปาเย็นเย็น

แผนก

บทคัดย่อ
ผลการดาเนินพบว่า สิ่งประดิษฐ์ คือ สปริงเกอร์เปิด-ปิดอัตโนมัติ สามารถ
ทางานได้ตามเป้าหมายทาให้ลดอัตราความเสียหายของเกษตรกรได้เป็น
อย่างดี ยังประหยัดเวลาพลังงานอัตราการจ้างงาน จึงทาให้ผู้คนเล็งเห็น
ถึงสิ่งประดิษฐ์ และสามารถนามาประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยเพิ่ม
ผลผลิตไม่ให้เกิดความเสียหายได้อีกด้วย
อิเล็กทรอนิกสแ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสรางกระเปาเย็ นเย็นให
สามารถใชงานไดจริง ศึกษาเรื่องระบบทําความเย็น และประยุกตแใชความรู
ในงานอิเล็กทรอนิกสแมาใชงานจริง โดยการทํากระเปาเย็นเย็นคณะผูจัดทําได
นําเทคในโลยีเทอรแโมอิเล็กทริคหรือเพลเทียรแ มาใชทําความเย็นเพื่อทํา
กระเปาทําความเย็นที่สามารถพกพาไปสถานที่ตางๆ ได
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาหลักการทํางานของ
เทอรแโมอิเล็กทริคหรือเพลเทียรแ วัสดุที่สามารถกักเก็บความเย็นได แลวจึงทํา
การออกแบบโครงสรางของกระเปาและเลือกวัสดุอุปกรณแที่จะใชในการทํา
“กระเปาเย็นเย็น”
ผลการดําเนินงานโดยการทดลองใชงานจริงโดยนําน้ําอัดลม 2 กระปอง
แชในกระเปา 2 รอบกําหนดใหใชเวลาตางกัน คือ 15 นาทีและ 30 นาที
ไดผลสรุปคือหากแชทิ้งไวนาน 15 นาที น้ําอัดลมจะเริ่มเย็นเล็กนอย และ
หากแชทิ้งไว 30 นาที น้ําจะเย็นจัดดื่มแลวรูสึกสดชื่นชวย ดับกระหาย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายสันติสุข ซันซี
นายสิทธิกร
รอดวินิจ
นายณัฐวุฒิ
สิทธิกาล

นายนัฐพงษแ
นายสุพนัท
นายอภิสิทธิ์

บุญมวง
ปทุมมณี
เอี่ยมวิลัย

ชื่อโครงการ
แผนก
บทคัดย่อ
แหลงจายไฟฟูากระแสสลับ 3 เฟส อิเล็กทรอนิกสแ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสราง และพัฒนา แหลงจาย
สําหรับชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสแ
ไฟฟูากระแสสลับ 3 เฟส ใหผูที่สนใจศึกษาการใชงานไดศึกษาเรียนรู
กําลัง
วิธีการใชงานไฟฟูา 3 เฟส ไดเขาใจงายมากขึ้น
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาทฤษฎี แหล งจายไฟฟูา
กระแสสลับ 3 เฟส เพื่อการพัฒนาการจายไฟฟูากระแสสลับ 3 เฟส ใหมี
ความปลอดภัยมากขึ้นสําหรับการทดลองอิเล็กทรอนิกสแกําลัง
ผลการดําเนินงานโดยการใหผูทดลองใช แหลงจายไฟฟูากระแสสลับ
3 เฟส สําหรับชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสแกําลัง ปรากฏวาใชงานงาย และมี
ความปลอดภัยดีในการปฏิบัติงาน
เครื่องคั่วพริก
อิเล็กทรอนิกสแ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสรางเครื่องใชไฟฟูาที่
สามารถใชไดในครัวเรือน ซึ่งใชไฟฟูาในการคั่วพริกแทนการใชแก฿สเพื่อ
ประหยัดเวลาใน การทํางานหรือนําเวลาที่เครื่องกําลังทํางานไปใชทํา
ประโยชนแในการทําอยางอื่นได
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาทฤษฎี หลักการทํางาน
ของฮีตเตอรแรวมถึงการใชงานในแบบตางๆ ทําการศึกษาทฤษฎี หลักการ
ทํางานและการใชไทมแเมอรแรวมทั้งมอเตอรแปัดน้ําฝน
ผูจัดทําไดทําโครงสรางดวยเหล็กฉากเพื่อความแข็งแรง
ผลการดําเนินงานโดยการ ทดลองพบวา ปริมาณและเวลาการคั่ว
พริกที่เหมาะสมที่สุดคือ พริกครึ่งกิโลกรัมใชเวลาคั่วประมาณ 15 นาทีจะทํา
ใหพริกมีความกรอบแหงพอดี แตถาเวลามากกวานี้อาจจะทําใหไหมดําได
พริกปริมาณ 1 กิโลกรัมใชเวลาคั่วประมาณ 30 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงจะทําให

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายธนาพล
นายพีรพล

ศรีเจริญ
พิริยอกุล

นายธีรภัทรแ พานทอง
นายนพดล ประทุมทอง
นางสาวเมธาวี แจงจิตรแ

ชื่อโครงการ

พัดลมหมุน 360 องศา

เครื่องเขยาเลือด

แผนก

บทคัดย่อ
พริกมีความรอนที่เหมาะสมแหงและกรอบกําลังดี แบบประเมินความพึง
พอใจ เมื่อรวบรวมคะแนนแลว เครื่องคั่วพริก อยูในเกณฑแ เห็นดวย /
เหมาะสม
อิเล็กทรอนิกสแ
พัดลมหมุน 360องศานั้นมีการคิดคนจัดทําเพื่อชวยใน การที่พัดลม
ปกติสามารถหมุนไดเพียง180องศา โดยที่มีการคิดแลววาจะนํามาแกปัญหา
ในการที่พัดลมปกติจะใหลมไดไมทั่วถึง พัดลม 360องศา นี้จะประกอบดวย
วงจรควบคุมพัดลมและควบคุมการทํางานของโรเตอรแ มีการทํางานโดยที่
วงจรควบคุมจะรับไฟ 220V จะคอยสั่งการใหโรเตอรแทํางานและยังควบคุม
ความแรงของพัดลมอีกดวยผลการทําง านสามารถทํางานไดโดยใชรับไฟ
220Vสามารถหมุดได360องศาและยังปรับความแรงลมได
ทางคณะผูจัดทําโครงการไดเล็งเห็นถึงปัญหาเพียงเล็กนอย ที่พวกเรา
นั้นอาจจะไมรูสึกอะไรดังที่กลาวมาจึงมีแนวคิดที่จะสรางพัดลมหมุน 360
องศา ที่จะสามารถหมุนไดถึง 360 องศา
อิเล็กทรอนิกสแ
โลหิตเป็นสิ่งสําคัญในดารงรักษาชีวิตมนุษยแใหอยูรอด นักวิทยาศาสตรแ
ไดพยายามคนความาเป็นเวลานาน แตยังไมประสบผลสํา เร็จในการหา
สารประกอบอื่น ๆ ที มาทดแทนโลหิตได ฉะนั้นเมื่อยามที รางกายเสียโลหิต
จากอุบัติเหตุ ผาตัด หรือโรคที จาเป็นตองรักษาดวยโลหิต จึงจาเป็นตองรับ
บริจาคโลหิตจากบุคคลหนึ่งเพื่อนาไปใหอีกบุคคลหนึ่ ง เพื่ อชวยเหลือชีวิตให
ทันทวงที

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
ในการบริจาคเลือดของบุคคลทั่วไปจะตองมีการตรวจเช็ครางกายกอน
วาสภาพรางกายของผูใหบริจาคพรอมในการใหบริจาคเลือดหรือไ ม ถาผูให
บริจาคตรวจรางการผานแลวผลปรากฏวาพรอมที จะใหบริจาค ผูใหบริจาค
เลือกก็จะไปนอนเตียงที เจาหนาที เตรียมไว จากนั้นบุคลากรทางการแพทยแ
จะทาการเจาะเลือดของผูบริจาค ขณะที บุคลากรทางการแพทยแเจาะเลือด
นั้นจะตองมีการเขยาเลือด เพื่อไมใหเลือดแข็งตัว บุคลากรทางการแพทยแจะ
มาทาการเขยาเลือดของผูใหบริจาคเป็นระยะจนกวาจะไดปริมาณเลือดตามที
กําหนด ซึ่งในขณะที บุคลากรทางการแพทยแมาเขยาเลือดนั้นทาใหเสียเวลา
ในการใหบริการกับผูบริจาคทานอื่นๆ
จากปัญหาดังกลาวคณะผูจัดทาจึงดาเนินการจัดทาโครง การ เรื่ อง
เครื่องเขยาเลือด โดย ตัวเครื่องสามารถเขยาเลือดโดยมอเตอรแ 12 V และยัง
สามารถปรับความเร็วในการเขยาเลือดอีกดวยเพื่ อแกปัญหาไมใหเลือด
แข็งตัว บุคลากรทางการแพทยแจะมาทาการเขยาเลือดของผูใหบริจาคเป็น
ระยะจนกวาจะไดปริมาณเลือดตามที กําหนด ซึ่งในขณะที บุคลากรทาง
การแพทยแมาเขยาเลือดนั้นทาใหเสียเวลาในการใหบริการกับผูบริจาคทาน
อื่นๆ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายศุภชัย สุจิณพัม
นายสหพรรณ นิ่มชื่น
นายศักดิ์ดาวุฒิ มาตะราช

นาย ชญานนทแ เลิศชัยสหกุล
นาย ทศพล รอดวินิจ
นาย ทศพล อินทรแปัญญา

ชื่อโครงการ
เครื่องกรองน้ํา (Strainer)

แผนก
อิเล็กทรอนิกสแ

บทคัดย่อ
การจัดทําเครื่องกรองน้ําในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแของการจัดทําคือ ให
ประชากรไดใชน้ําที่สะอาด และสามารถตมน้ํารองไดในคราวเดียวกัน ซึ่ง
สามารถประหยัดคาใชจายภายในบานเพราะแคมีเครื่องกรองน้ํา เครื่อง
กรองน้ําชนิดนี้ยังมีเซ็นเซอรแภายใน
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดการศึกษาทฤษฎีการทํางาน การพัฒนา
เครื่องอํานวยความ ชิ้นงานเพื่อการเรียนรูดวยตนเองและกําหนดแผนการทํา
เครื่องกรองน้ํา วาควรมีสวนใดบางที่จะรับปรุง เมื่อเลือกไดแลววาจะใชกรอง
น้ําและทําน้ํารอน อยางไรก็ตองวางแผนวาควรนําเสนอในรูปแบบใดจึงจะ
เขาใจไดงาย
ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
อิเล็กทรอนิกสแ
ปัจจุบันมนุษยแมีการใชอุปกรณแอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
(On-off the light automatics
ชีวิต ไมวาจะเป็นระบบไฟฟูา เครื่องใชไฟฟูาภายในบาน สิ่งตางๆลวนแลว
system)
เป็นเทคโนโลยีใหมๆที่กําลังจะเขามามีอิทธิพลตอมนุษยแมากขึ้นทุกวันสิ่งที่
ตามมากับเทคโนโลยีดังกลาว คือ การใชพลังงาน และคาใชจาย เพิ่มขึ้นเป็น
ทวีคูณตามไปดวย จากขอมูลขางตนก็มีผูคิดคนเทคโนโลยีขึ้นมาลดการ
สิ้นเปลืองพลังงาน เพื่อชวยมนุษยแ
คณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดในการจัดทําโครงการ เรื่อง ระบบ ปิด -เปิด
ไฟดวยอินฟาเรด (Systems - off infrared light.) เพื่อแกไขปัญหาในการ
ลืมปิดสวิตซแไฟฟูาหรือระบบไฟฟูาในหองโดยมีหลักการทํางาน เชนเมื่อมีคน
เดินตัดเซ็นเซอรแแสง เซ็นเซอรแจะทํางานโดยการสั่งใหระบบเปิดไฟอัตโนมัติ
และจะทําการหนว งเวลาไวประมาณ 5 นาที หากหลังจาก 5นาทีแลวยัง มี
คนอยูในหองเซ็นเซอรแตรวจจับความเคลื่อนไหว จะทําการ

ชื่อผู้จัดทา

นายกมล
นายชัยรัตนแ
นายภานุเดช

วองไวเจริญ
ผลเจริญ
อิทรกําแหง

นายณรงคแฤทธิ์ สุดเสนาะ
นายกิติศักดิ์ โฉมพระกลับ
นายทศพล โพธิ์คํา

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อโครงการ
แผนก
บทคัดย่อ
ตรวจสอบและหากวามีคนอยูจะทําการหนวงเวลาตอไป แตถาหาก
ไมมีคนอยูจะทําการสั่งใหระบบตัดไฟ จึงทําใหไมเสียเวลาในการไปปิดและจะ
ทําไมใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟูาโดยใชเหตุ และรักษาความปลอยภัยได
ชุดทดลองวงจร
อิเล็กทรอนิกสแ
โครงการนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อการศึกษาชุ ดทดลอง
ขยายเสียง
เครื่องเสียงเพื่อใหนักเรียนมีชุดทดลองเครื่องเสียงที่มีประสิทธิ์ภาพเหมาะกับ
การใชงานในหองเรียนและเนื่ องจากในหองเรียนและอาจารยแที่สอนจะได
สอนอยางเขาใจที่ทวนพวกเราจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่ อนํามาตอบ
ปัญหาตามความคาดหมายที่เราตองการคุณสมบัติของโค รงการนี้สามารถใช
ในการทดลองเครื่องเสียงไดภายในหองเรียนและสามารถพกพาไปสอนได
เครื่องขยายเสียงเพื่อ
อิเล็กทรอนิกสแ
เครื่องเสี ยงถือเป็นสวนหนึ่งของแผนกอิเล็กทรอนิกสแ ซึ้งมีบ ทตอ
การเรียนการสอน
การใชงานใชชีวิตประจําวัน ชวยความบันเทิงและยังชวยในการกระจายเสียง
บอกขาวสารเผยแพรขาวสารความรูรวมถึงกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับเสียง
ในปัจจุบันสื่อประเภทเครื่องเสียงไดเขามามีบทบาทตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีความจํา เป็นที่จะตองใชเครื่อง
ขยายเสียงในหารเรียนการสอนเนื่องจากมีนักเรียนเป็นจํานวนมากและสื่อ
มัลติมีเดีย ตางๆที่ตองการใชเสียงในการสอนใน
ปัจจุบันเครื่องขยาย
เสียงจะตองมีคุณลักษณะที่ดี เหมาะแกการการนํามาใชยกตัวอยางเชน การ
สอนในทีมีผูฟังเป็นจํานวนมากจําเป็นตองใชระบบขยายเสียง เพื่อชวยใหผูฟัง
ที่นั่งเรียนอยูหลังหอง ที่ไมสนใจเรียนและไมไดยินจึงเรียนไมเขาใจ ดังนั้น
คณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดที่พัฒนาเครื่องขยายเสียงเอนกประสงคแเพื่อการเรียน
การสอนซึ่งจะอํานวยความสะดวกแกครูผูสอนทั้งในดานการขยายเสียงและ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายภรัณยู
นายนพสิทธแ
นายกฤษณะ

ปูองคําพันธแ
จิตธรรม
มะลินิล

นายภรัณยู
นายนพสิทธแ
นายกฤษณะ

ปูองคําพันธแ
จิตธรรม
มะลินิล

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
สื่อการสอนในยุกตแปัจจุบันเครื่องขยายเสียงชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพสูงใน
การทํางานและมีขนาดเล็กกะทัดรัดและน้ําหนักเบาเพื่อความสะดวกแกการ
ใชงาน
เครื่องกรองน้ําดื่ม
อิเล็กทรอนิกสแ
โครงการนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อการศึกษาออกแบบการ
ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มหนาแผนกอิเล็กทรอนิกสแที่มีประสิทธิ์ภาพเหมาะกับ
การใชงานเป็นเวลานานๆและประหยัดคาใชจายในการบริโภคเครื่องกรอง
น้ําใชงานไดจริงตามความตองการและมีความสําคัญสวนหนึ่งในการใชชีวิต
และการมาเรียนของนักศึกษา
สื่อการเรียนการสอน เพื่อการใช เทคนิคคอมฯ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสราง และพัฒนาสื่อการ
งานโปรแกรม Protel99 SE
เรียนการสอนใหผูที่สนใจ ศึกษาการใชงานโปรแกรม Protel99 SE ไดศึกษา
เบื้องตน
เรียนรูวิธีการใชงานโปรแกรมไดเขาใจงาย และรวดเร็วกวาการอานคูมือการ
ใชงานเพียงอยางเดียว ซึ่งผูที่รับชมวิดีทัศนแสื่อการเรียนการสอนนี้นั้นจะ
ไดรับความรูในขั้นเบื้องตน คือ การติดตั้งโปรแกรม การถอนการติดตั้ง
โปรแกรม การสรางฐานขอมูลเก็บไฟลแงาน การสราง Schematic การตั้งคา
กระดาษ Schematic แถบเมนู และเครื่องมือใน Schematic การสรางลาย
วงจรดวย Schematic
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาทฤษฎีการสรางสื่อการ
เรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน บทเรียนสําเร็จรูปเพื่อการ
เรียนรูดวยตนเอง คอมพิวเตอรแชวยสอน โปรแกรม Protel99 SE และ
กําหนดแผนการทําวิดีทัศนแ วาควรมีสวนใดบางที่จะสอน เมื่อเลือกไดแลววาจะ
สอนอะไรก็ตองวางแผนวาควรนําเสนอในรูปแบบใดจึงจะเขาใจไดงาย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

นายวงศธร หาญมงคลเลิศ
นายอนุชา เดชขุนทด
นายณัฐวัตร เจริญสุข

Ultrasonic cleaner

นายกานตแ แกวแพงพันธุแ
นายดนุ พนมยงคแ

กระเปาความรอน

แผนก

บทคัดย่อ
ผลการดําเนินงานโดยการใหผูรับชมสื่อการเรียนการสอนแบบวิดีทัศนแ
ทําแบบประเมินความพึงพอใจ เมื่อรวบรวมคะแนน และแปลผลคาเฉลี่ย
แลว สื่อการเรียนการสอนแบบวิดีทัศนแนี้ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.3 แปลผลคา
ผลคาเฉลี่ยอยูในเกณฑแ เห็นดวยมาก/เหมาะสมมาก
เทคนิคคอมฯ
จากการทดลองใชสารฟอรแมาลีนกอนและหลังการใชเครื่องลาง
ผักอัลตราโซนิคไดผลแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน กอนใชเ ครื่องอัลตรา
โซนิคผลจากการใชสารฟอรแมาลีนทดลอง ผักจะมีสีชมพูเขม แสดงวามีสาร
ปนเปื่อนอยู เมื่อใชเครื่องลางผักอัลตราโซนิกลาง ผักจะมีสีชมพูออนสรุปได
วาการใชเครื่องอัลตราโซนิคลางผักจะสามารถลางสารปุนเปื่อนออกจากผัก
ไดจริง
เทคนิคคอมฯ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสรางกระเปาทําความรอนให
สามารถใชงานไดจริง ศึกษาเรื่องระบบทําความรอนและเย็น จึงประยุกตแใช
ความรูในงานอิเล็กทรอนิกสแมาใชงานจริง โดยการทํากลองทําความรอน
คณะผูจัดทําไดนําเทคในโลยีเทอรแโมอิเล็กทริคหรือเพลเทียรแ มาใชทําความ
รอนเพื่อทํากลองทําความรอนที่สามารถพกพาไปสถานที่ตางๆ ได
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาหลักการทํางานของ
เทอรแโมอิเล็กทริคหรือเพลเทียรแ วัสดุที่สามารถกักเก็บความรอนได แลวจึง
ทําการออกแบบโครงสรางของกลองและเลือกวัสดุอุปกรณแที่จะใชในการทํา
“กระเปาความรอน”

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายธีรพล ผลงาม
นายเสริมสิทธิ์ แดงกอเกื้อ

ชื่อโครงการ

เครื่องเตือนภัยน้ําทวม

แผนก

บทคัดย่อ
ผลการดําเนินงานโดยการทดลองใชงานจริงโดยนํา กาแฟกระปอง
แชในกระเปา 2 รอบกําหนดใหใชเวลาตางกัน คือ 15 นาทีและ 30 นาที
ไดผลสรุปคือหากแชทิ้งไวนาน 15 นาที กาแฟกระปองจะเริ่มมีความรอน
มากขึ้น และหากแชทิ้งไว 30 นาที น้ําจะรอนจัดดื่มแลวรูสึกถึงรสชาติของ
กาแฟไดดี และสามารถนําไปใหความกับอาหารกับเครื่องดื่มอื่นๆ
เทคนิคคอมฯ เครื่องเตือนภัยน้ําทวมนี้สามารถทํางานไดตามขอบเขตที่ไดตั้งไวไดอยาง
แมนยํา มีความแข็งแรงและยังสามารถประยุกตแไปใชงานในรูแบบตางๆได
อยางสะดวกและงายดาย สามารถเคลื่อนยายได และมีน้ําหนักไมเกิน 250
ขีด เนื่องจากผูประดิษฐแไดออกแบบมาใหเหมาะกับงานที่หลากหลายไม
เจาะจงงานดานเดียว หากตองการนําไปใชงานดานอื่นก็สามารถดัดแปลง
และนําไปใชงานอื่นๆได
จากการทดลองในบทที่ 4 ที่วัดจากระดับน้ําที่ได จากน้ําฝนจริงนั้น
จะเห็นวาปริมาณน้ําฝนไมไดทําใหการทดลองประสบผลสําเร็จมากนัก
เนื่องจากการทดลองปริมาณฝนไมถึงระบบวัดระดับน้ํา ดังนั้น คณะผูจะทํา
จึงทําการทดลองโดยการจําลองผลที่ไดก็ คือ เครื่องเตือนภัยน้ําทวมทํางาน
ไดตามขอบเขตที่ไดตั้งไวและยังไดขอมูลใกลเคียงกับ
ระดับน้ําในกรม
อุตุนิยมวิทยา

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายกรกช รุงเรือง
นายจักรายุทธ กล่ําทอง
นายพรรษา นาคมั่น

นายธีรพัฒนแ วัฒนพล
นายธนพัฒนแ กาศโอสถ
นายนพรัตนแ ไกรสุนทรเลิศภพ

ชื่อโครงการ
ปลั๊กไฟอัจฉริยะ

แบบวงจรเปิดปิดประตูอัตโนมัติ
จากรถบังคับวิทยุ

แผนก
เทคนิคคอมฯ

บทคัดย่อ
ปัจจุบันไฟฟูาใชกันทุกบานเรือน โดยเฉพาะที่อยูอาศัยโรงงานและ
บริษัท ตางๆจําเป็นตองใชมากในชีวิตประจําวัน เชน โทรทัศนแ
คอมพิวเตอรแ ตูเย็น แอรแ พัดลม อื่นๆ อีกมากมาย สวนปลั๊กไฟเรา
สามารถหาซื้อไดต ามทอง ตลาดห รือตามหางตางๆซื้อหาไดงายโดย
การศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาเกี่ยวกับไฟฟูาตามบานเรือนวามีความ
สะดวกสบายในการใชปลั๊กไฟดีพอหรือยัง
ผลการศึกษาไฟฟูาตามบานเรือน เรา ไดเร็งเห็นวามีอันตรายจาก
ไฟดูด ไฟช฿อต กันมากมาย ไดตระหนักและเห็นความสําคัญหรือประโยชนแ
จากอุปกรณแตางๆเราจึงไดนํามารวมกั นเพื่อจะพัฒนาก ารใชปลั๊กไฟไมใหมี
อันตายหรืออันตรายนอยลงโดยใชอุปกรณแ ใกลๆตัว เชน ปลั๊กไฟเกา (นํามา
ดัดแปลง) พลาสติกแข็ง โลหะ เป็นตน อุปกรณแพวกนี้หาไดไมยากหรือที่ใช
อยูเป็น
นอกจากนั้น ผลจากกระบวกการไดศึกษาไดทําใหเราพบกับความ
สะดวกสบายในบานเรือนของเรา ดวยการควบคุมการเปิด -ปิดดวยรีโมท
อีกทั้งยัง ไมเป็นอันตรายสามารถใชไดทุกวัยและเวลาจะถอดปลั๊กเราไมตอง
เดินไปดึงใหเสียเวลา
เทคนิคคอมฯ
ประตูรั้วที่ลอมรอบบานของเราเป็น สัญลักษณแที่แสดงอาณาเขต
พื้นที่ความเป็นเจาของของบริเวณบานนั้นๆ และสรางพื้นที่ความเป็น
สวนตัวใหกับผูที่เป็นเจาของบาน ประตูรั้วถือเป็นอีกจุดสําคัญที่ไมควร
มองขาม เพราะประตูรั้วบานเหมือนปร าการดานแรก ที่แขกไปใครมา
สามารถจะมองเห็นได

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
เป็นตัวบงบอกภาพลักษณแของบานไ ดกอนสวนอื่นๆ และชวยเพิ่มความ
ปลอดภัยภายในตัวบานไดอีกดวย
ในปัจจุบันนั้นประตูรั้วบานสวนใหญ จะไมมีอุปกรณแ
อิเล็กทรอนิกสแเขามาเกี่ยวของ จึงทําใหตองลงไปเปิดประตูดวยตนเอง ไม
อาจสั่งการในระยะไกลๆได ทําใหไมไดรับความสะดวกสบายเทาที่ควร
โดยเฉพาะผูที่ ตองเดินทางดวยรถยนตแ ไป -กลับบานบอยๆ อาจจะโดนชิง
ทรัพยแไดในขณะที่ลงมาเปิดประตู
ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเปิด- ปิดประตูรั้ว และเพื่อ
ความประหยัดโดยใชรถบังคับวิทยุที่ไมใชแลว มาทําใหเกิดประโยชนแ จึงได
จัดทําโครงงานชิ้นนี้ขึ้น โดยประยุกตแใชจากวง จรรถบังคับวิทยุ ความถี่ 40
MHz ,49 MHz และMicrocontroller เบอรแ P89V51RD2 เพื่อใหสามารถ
สั่งการจากในระยะไกลๆได ในระยะประมาน 10-15 เมตร
แบบวงจรเปิดปิดประตูอัตโนมัติจากรถบังคับวิทยุนี้สามารถทํางาน
ไดตามขอ บเขตที่ไดตั้งไวไดอยางแมนยํา มีความแข็งแรงและยังสา มารถ
ประยุกตแไปใชงานในรูปแบบประตูเลื่ อนจริงไดอยางสะดวก สบาย หาก
ตองการนําไปใชงานดานอื่นก็สามารถดัดแปลง และนําไปใชงานอื่นๆได

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นาย พานศีล พลงาม
ภานุวัฒนแ
สําราญราษฎรแ
นาย สมบูรณแ ชวยประดิษฐแ

ชื่อโครงการ

หุนยนตแออโต
(Auto)

แผนก
บทคัดย่อ
เทคนิคคอมฯ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไดมีการสงทีม อัศวินบัวหลวง เขารวมการแขงขันหุนยนตแ ABU
ROBOCON 2014 โดยไดสรางหุนยนตแไว 2 คัว คือหุนยนตแบังคับดวยมือกับหุนยนตแ
อัตโนมัติหุนยนตแบังคับดวยมือในปีนี้ประเทศ อินเดียไดเป็นเจาภาพจัดการแขงขันหุนยนตแ
ABU ROBON 2014 มี CONCEPT ที่วา A SALUTE TO PARENTHOODโดยไดกําหนด
กติกาไววาแตละทีมตองสรางหุนยนตแ 2 ตัว คือ หุนยนตแอัตโนมัติ 1 ตัวและหุนยนตแบังคับ
ดวยมือ 1 ตัว โดยมีเวลาการแขงขัน 4 นาที หุนยนตแบังคับมือจะตองยกหุนยนตแออโตไป
ยังเครื่องเลนทั้ง 4 เครื่องเลน มี ชิ่งชา มาโยก เสาเดิน ยิบ เครื่องที่อันดับแรกที่ตองเลน
คือมาโยก หุนยนตแบังคับดวยมือต องยกหุนยนตแออโตไปวางไวที่เครื่องเลน มาโยกแลว
หุนยนตแมือบังคับตองวิ่งไปอีกดานหนึ่งเพื่อกดมาโยกใหโยกกขึ้นลงเมื่อเลนครบ 3 ครั้งแลว
หุนยนตแมือบังคับตองมายกหุนยนตแออโตเพื่อไปเลนภารกิจอันดับ 2 คือภารกิจเสาเดิน
หุนยนตแบังคับดวยมือตองนําหุนยนตแออ โตไปวางไวที่เสาแลวหุนยนตแออโตจะทําภารกิจ
ตามคําสั่งที่ไดเขียนไวในโปรแกรมที่ไดสั่งไวพอเลนภารกิจที่ 2 เสร็จแลวหุนยนตแบังคับดวย
มือตองมายกหุนยนตแออโตไปเลนภารกิจที่ 3 คือ ชิ่งชาหุนยนตแบังคับดวยมือตองยก
หุนยนตแออโตไปวางไวที่ชิ่งชาพอวางไดแลวหุ นยนตแออโตจะทําการยึดไมที่ไดสั่งไวใน
โปรแกรมนั้นพอหุนยนตแออโตไดล็อคไมไวเป็นที่เรียบรอยแลวหุนยนตแบังคับดวยมือจะตอง
ผลักไมเพื่อใหหุนยนตแออโตชนกับเสาที่ไดเตรียมไวหุนยนตแออโตตองชนเสาทั้งหมด 3 ครั่ง
จึงจะสําเร็จภารกิจที่ 3ไดพอเลนภารกิจที่ 3 เสร็จแลวหุนยนตแบังดวยมือตองยกหุนยนตแ
ออโตไปเลน ๓รกิจที่ 4 คือ ยิบภารกิจนี้หุนยนตแหุนยนตแออโตตองจับบันไดเพื่อปีนขึ้นไป
เพื่อจะไดจบเกมทีมใดสามารถปีนขึ้นถึงจุดสุดยอดไดทีมนั้นเป็นผูชนะโดยภารกิจนี้มีเวลา
ใหแตอยูที่ 4 นาทีทีมใดทําภารกิจเสร็จกอนหรือไดคะแนนเยอะที่สุดจะไดเป็นผูชนะทันที

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายธีรวุฒิ จันทรแไพศรี
นายอานุภาพ จันทรแเถื่อน
นายพบธรรม พลงาม

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
การแขงขันหุนยนตแ ABU RoBoCon 2014 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ไดมีการสงทีม
อีศวินบัวหลวงเขารวมการแขงขันหุนยนตแ ABU RoBoCon2014 โดยไดทําการสราง
หุนยนตแไวจํานวน 2 ตัว คือหุนยนตแบังคับดวยมือกับตางๆหุนยนตแอัตโนมัติโดยหุนยนตแ
บังคับดวยมือไดมีการออกแบบมาเพื่อใหจับหุนยนตแอัต โนมัติไปเลนยั งภารกิจ มากระดก
และใหหุนยนตแบังคับดวยมือทําการกดไมกระดกจํานวน 3 ครั้ง เพื่อใหจบภารกิจที่ 1เมื่อ
จบภารกิจที่หนึ่งใหหุนยนตแบังคับดวยมือนําหุนยนตแอัตโนมัติไมเลนยังภารกิจที่ 2 คือ ชิ่ง
ชา โดยใหหุนยนตแอัตโนมัติทําการยึดแผนไมไวและใหหุนยนตแบังคับมื อทําการแกวงชิ่งชา
ใหคบ 3 ครั้ง จึงเสร็จภารกิจที่ 2 และใหหุนยนตแบังคับดวยมือนําหุนยนตแอัตโนมัติไปสงยัง
ภารกิจที่ 3 คือ ภารกิจ เสาเดิน โดยใหหุนยนตแบังคับดวยมือทําการสงหุนยนตแอัตโนมัติไป
ยังเสาเพื่อใหหุนยนตแอัตโนมัติทําตามภารกิจในการเดินบนเสาในภารกิจ ที่ 3 และให
หุนยนตแบังคับดวยมือรอรับหุนยนตแอัตโนมัติทําที่สําเสาสุดทายเพื่อไปยังภารกิจสุดทายคือ
ไตบันไดเพื่อทําการจบเกมในภารกิจที่ 4 โดยทําการชูธง
หุนยนตแบังคับดวย เทคนิคคอมฯ
ในปีนี้ประเทศอินเดียไดเป็นเจาภาพจัดการแขงขันหุนยนตแ ABU ROBOCON 2014
มือ (Manual
มีCONCEPTที่วา A SALUTE TO PARENTHOODโดยไดกําหนดกติกาไววาแตล ะทีมตอง
Robot)
สรางหุนยนตแ 2ตัว คือ หุนยนตแอัตโนมัติ 1ตัวและหุนยน ตแบังคับดวยมือ 1ตัวแตละการ
แขงขันใหเวลามากที่สุด 3 นาทีแตละทีมจะตองเริ่มเลนที่ มาโยกหลังจากที่แตละทีมเสร็จ
ภารกิจมาโยกทีมถึงสามารถที่จะเลือกเลนสาเดินหรือชิงชาได อยางไรก็ตามทีมจะตอง
เสร็จภารกิจทั้งที่เสาเดินและชิงชา ถึงจะสามารถเลน เครื่องยิ งไดทีมที่สามารถเลนเครื่อง
เลนชนิดที่ 4 คือเครื่องยิงไดสําเร็จจะถูกเรียกวา“SHABAASH”และถูกตัดสินใหเป็นผูชนะ
รวมถึงยุติการแขงขันแลวทีมนั้นจะเป็นผูชนะไป การแขงขันหุนยนตแ ABU ROBOCON
2014 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไดมีการสงทีม

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นาย กนกพล พาหุรักษ์
นาย พิษณุนาถ สดับสาร
นาย ผดุงพล แจ้งสว่าง

นาย พงษแสิทธิ์ ทองสะอาด
นาย ณัฐพงศแ โพธิ์ศรี

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
อัศวินบัวหลวงเขารวมการแขงขันหุนยนตแ ABU ROBOCON 2014 โดยสราง
หุนยนตแไว 2 ตัว คือหุนยนตแบังคับดวยมือกับหุนยนตแอัตโนมัติไดออกแบบใหเล นตาม
กติกาไดทั้งหมด

ชุกแขนกลและแกน
สไลด์ ( Manual
Robot )

เทคนิคคอมฯ

ในปีนี้ประเทศอินเดียได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2014 มี
CONCEPTที่ว่า A SALUTE TO PARENTHOODโดยได้ กาหนดกติกาไว้ว่าแต่ละทีมต้องสร้าง
หุ่นยนต์2 ตัว คือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ1ตัวและหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ1ตัวแต่ละการแข่งขันให้เวลา
มากที่สุด 3นาที แต่ละทีมจะต้องเริ่มเล่นที่ ม้าโยกหลังจากที่แต่ละทีมเสร็จภารกิจม้าโยกทีมถึง
สามารถที่จะเลือกเล่นสาเดินหรือชิงช้าได้ อย่างไรก็ตามทีมจะต้องเสร็จภารกิจทั้งที่เสาเดินและ
ชิงช้า ถึงจะสามารถเล่นเครื่องยิงได้ทีมที่สามารถเล่นเครื่องเล่นชนิดที่ 4 คือเครื่องยิงได้สาเร็จจะ
ถูกเรียกว่า“SHABAASH”และถูกตัดสินให้เป็นผู้ชนะรวมถึงยุติการแข่งขันแล้วทีมนั้นจะเป็นผู้
ชนะไปการแข่งขันหุ่นยนต์ABU ROBOCON 2014 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีได้มีการส่งทีม อัศวิน
บัวหลวงเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2014 โดยสร้างหุ่นยนต์ไว้ 2 ตัว คือ
หุ่นยนต์บังคับด้วยมือกับหุ่นยนต์อัตโนมัติได้ออกแบบให้เล่นตามกติกาได้ทั้งหมด

แขนกลหุนยนตแ
อัตโนมัติ

เทคนิคคอมฯ

ในปีนี้ประเทศอินเดียไดเป็นเจาภาพจัดการแขงขันหุนยนตแ ABU ROBOCON 2014
มีCONCEPTที่วา A SALUTE TO PARENTHOODโดยไดกําหนดกติกาไววาแตลทีมตอง
สรางหุนยนตแ2ตัว คือ หุนยนตแอัตโนมัต1ิ ตัวและหุนยนบังคับดวยมือ1ตัวแตละการแขงขัน
ใหเวลามากที่สุด 3นาทีแตละทีมจะตองเริ่มเลนที่ มาโยกหลังจากที่แตละทีมเสร็จภารกิจ
มาโยกทีมถึงสามารถที่จะเลือกเลนสาเดินหรือชิงชาได อยางไรก็ตามทีมจะตองเสร็จ
ภารกิจทั้งที่เสาเดินและชิงชา ถึงจะสามารถเลนเครื่องยิมไดทีมที่สามารถเลนเครื่ องเลน
ชนิดที่ 4 คือเครื่องยิมไดสําเร็จจะถูกเรียกวา“SHABAASH”และถูกตัดสินใหเป็นผูชนะ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
รวมถึงยุติการแขงขันแลวทีมนั้นจะเป็นผูชนะไปการแขงขันหุนยนตแ
ABU
ROBOCON 2014 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไดมีการสงทีม อัศวินบัวหลวงเขารวมการ
แขงขันหุนยนตแ ABU ROBOCON 2014 โดยสรางหุนยนตแไว 2 ตัว คือหุนยนตแบังคับดวย
มือกับหุนยนตแอัตโนมัติไดออกแบบใหเลนตามกติกาไดทั้งหมด

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้จัดทา
นายทศพล พรมหู
นางสาวหทัยชนก แสงพงษแ

นายกนก ช้ําเกต
นายพิสิษฐแ คงภิวัฒนา

ชื่อโครงการ
ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

เครื่องฟักไข

แผนก
อิเล็กทรอนิกสแ

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไมไดวาในอาคาร และบานเรือน ไมใชอุปกรณแอิเล็กทรอทรอ
นิกสแที่อยูในรูปแบบออโตเมติก เพื่อชวยอานวยความสะดวกตอมนุษยแ ดังนั้นการที่มนุษยแ
ตองการความสะดวกสบายในทุกๆดานนั้น เป็นเรื่องปกติไปแลวในปัจจุบัน เชน การเปิด
ปิดทีวี พัดลม แอรแบาน ตางก็ใชระบบรีโมทในการสั่งใหทางานโดยไมตองใชแรงงานในกา
สั่งงาน ในทานองเดียวกัน ภายในอาคารบานเรือนก็มีอุปกรณแที่ยังไมไดทาใหมนุษยแ
สะดวกสบายนักเชนไมโครเวฟ หนาตางบานเกล็ด ราวตากผา หรืออื่นๆ แตบานชัตเตอรแ
ก็ยังเป็นที่นิยมทั้งอาคารพาณิชยแและโรงงานปัจจุบันไดมีการนาประตูเหล็กมวนมาใชงาน
ตามอาคารบานเรือนโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนคลังสินคาตางๆทุกวันนี้มีการพัฒนา
จากบานชัตเตอรแที่เปิดปิดดวยมือมาเป็นบานชัตเตอรแในระบบเปิดปิดดวยสวิทชแเนื่องจาก
ประตูเหล็กมีนาหนักมากและใชแรงในการปิดเปิดประตูเหล็กทาใหไมสะดวกตอคน
สูงอายุและอาจจะเกิดอันตรายตอผูสูงอายุไดจากปัญหาดังกลาวดังนั้นคณะผูจัดทา จึงมี
แนวคิดที่จะแกปัญหาดังกลาวที่จะพัฒนาตอยอดจากโครงการการจาลองวงจรคอนโทรล
ประตูเหล็กเลื่อนอัตโนมัติเพื่อที่จะใหสามารถใชงานไดจริงในแผนกอิเล็กทรอนิกสแใหงาย
ตอการใชงานและควรมีการพัฒนาตอยอดไปอีก และควรหาความรูเกี่ยวกับการตอ
วงจรไฟฟูาอุปกรณแตางๆ ของวงจร
อิเล็กทรอนิกสแ
ปัจจุบันประชากรสวนใหญของไทยประกอบอาชีพเกษตรกร ไดแก การเพราะปลูก
การเลี่ยงสัตวแ เป็นตน เมื่อกลาวถึงการเป็นเกษตรกรของคนไทยนั้น การเลี่ยงสัตวแก็ไดรับ
ความนิยมเป็นอยางมาก และยัง ชวยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยใหดีขึ้ นไดอีกดวย ใน
ปัจจุบันมีการเลี่ยงสัตวแเศรษฐกิจอยูดวยกันหลายชนิด เชน นกกระจอกเทศ จระเข เป็ด
ไก เป็นตน สัตวแที่กลาวมานั้นสามารถทํารายไดใหกับประเทศไทยเป็นมูลคาสูงมากเลยที่
เดียว การเลี่ยงสัตวแเศรษฐกิจจําพวกไกไข และไกเนื้อ จําเป็นตองมีโรงเลี่ยง และอุปกรณแ
การเลี่ยง

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายบุญญฤทธิ์ ออนคลาย
นายปรัชญา ดีเจริญ

ชื่อโครงการ

สื่อวีดีโอการซอม
โทรทัศนแ

แผนก

บทคัดย่อ
เนื่องจากความตองการบริโภคไกเนื้ อของไทยและตางชาติมีจํานวนมากขึ้ น ทําให
ภาคอุตสาหกรรม ตองการเนื้อไก และไขไก จากเกษตรกรเป็นจํานวนมาก แตเกษตรกรมี
อัตราการผลิตอยูในเกณฑแต่ํา เพราะโรงเลี่ยงไกมีขนาดเล็ก และเป็นตนเหตุทําใหการฟัก
ไขของแมไกไมดี มีไขเสียเป็นจํานวนมาก เกษตรกรจึงไดพันธุแจํานวนไกลดลง ไมเพียงพอ
ตอภาคอุตสาหกรรมเป็นเหตุใหเกษตรกรคนควาหาวิธีแกปัญหา เพื่อใหไดผลผลิตมากขึ้ น
ดังนั้น คณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดทีจะสราง เครื่ องฟักไขอัตโนมัติ แกปัญหาดังกลาว เพื่ อ
เพิ่ มจํานวนการฟักไข ใหตอภาคอุตสาหกรรม และสามารถลดภาระเกษตรกร มีรายได
เพิ่มขึน้ จากพันธุแไกที่ฟักได ไมวาจะเป็นการเพาะไวเลี่ยงเอง หรือเพาะไวขายก็ตาม
อิเล็กทรอนิกสแ
การซอมโทรทัศนแ นับวามีความจําเป็นและสําคัญตอการเรียนการสอนอยางยิ่ ง
ทั้งนี้ ก็เพราะนักศึกษาสามารถนําไปฝึกซอมดวยตัวเองได ก็ตองอาศัยการสื่ อวีดีโอเป็นสิ่ ง
เชื่อมโยงระหวางการดําเนินการเรียนการสอนของนักศึกษา การสื่ อวีดีโอนั้ นมีอยูดวยกัน
หลายวิธีดวยกัน ซึ่งลวนเป็นวิธีที่สามารถอํานวยความสะดวกตอนักศึกษาได มีการพัฒนา
เรื่ อยมาตั้ งแต การใหอุปกรณแ การซอมโทรทัศนแ จนทําใหตองพัฒนาบุคลากรใหมีการ
เรียนรูใหทันตอเทคโนโลยีในปัจจุบันดวยเหตุนี้จึงทําใหวิชาสอนซอมโทรทัศนแ ถูกจัดใหอยู
ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกชางอิเล็กทรอนิกสแ โดยมีระบบสื่ อวีดีโอนี้
เป็นสวนหนึ่งของเนื้อหาวิชา ดวยเหตุที่ระบบโทรทัศนแเป็นเทคโนโลยีที่ไมเคยหยุดที่ มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง จึงเป็นการยากที่จะทําใหผูเรียนเขาใจได จากเสียงบรรยาย และภาพ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายกฤชวัชรแ วรพงศธร
นายณัฐชพงศแ ชูดารา

ชื่อโครงการ

โครงการ เรื่องการ
ติดตั้งกลองบนและ
ลางในตู ATM

แผนก

บทคัดย่อ
ดังนัน้ จําเป็นที่จะตองพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน
ขบวนการของการเรียนการสอนในวิชาสอนซอมโทรทัศนแ
ผูสอนที่ ดีจะตองมีความรู
ความสามารถในการที่ จะสื่ อความหมายหรือติดตอสื่ อสารกับผูเรียน เพื่ อใหทราบความ
ตองการ ความคิดเห็นและความจริงของอีกฝุายหนึ่ง หรือในทางกลับกันก็เพื่ อที่ ผูสอนจะ
ถายทอดความตองการความคิดความรูและทักษะ นโยบายหรือแผนงานของตน ใหอีกฝุาย
หนึง่ ทราบเพื่อที่จะชักจูงใหผูอื่นหรือผูเรียนปฏิบัติตาม โดยสรางความเขาใจระหวางกันซึ่ง
จะกอใหเกิดการปฏิบัติงานที่ถูกตองตรงตามวัตถุประสงคแที่ ไดกําหนดไว ดังนั้ น สวนหนึ่ ง
จะขึ้ นอยูกับระบบการสื่ อความหมายในการเรียนการสอน เป็นองคแประกอบหนึ่ งที่ มี
ความสําคัญอยางยิ่ง ในการสื่อวีดีโอในขบวนการเรียนการสอนของวิชาซอมโทรทัศนแ
อิเล็กทรอนิกสแ
ในการพัฒนาระบบ ระบบปูองกันการโจรกรรมทางกลองวงจรปิดทั้งกลองบนและ
กลองลางของเครื่อง ATM รุน OPTEVAโดยเทคโนโลยีทางดานอิเล็กทรอนิกสแ และ
เทคโนโลยีทางดานเครือขายไรสายนั้น ผูวิจัยไดแบงวงจรการทํางาน 2 แบบ คือ การสง
ภาพเขาจอมอนิเตอรแ และ การบันทึกภาพของกลอง เนื่องจากอุปกรณแที่พัฒนาประกอบ
นั้นอยูในกลองจึงไมมีมีปัญหาในการติดตั้งกลองบนและกลองลางและมีปัญหาตรงที่วา
กลองลางมีความบางและขั้วตอกับสาย USB นั้นสามารถงายในการประกอบตู ATM และ
ไดมีการทําใหกลองลางมีความหนาขึ้ น ยึดติดกับเหล็กของกลอง สวนกลองบนมีความ
แข็งแรงดีแลว สวนขากลองจะอยูในกลองสามารถเอามาติดตั้งไดเลยและตอสาย USBเขา
คอมไดและสะดวก จากการทดลองใชงานระบบทั้งหมด สามารถสรุปผลการทํางานไดดังนี้

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายฐาปกรณแ เกียะขุนทด

นางสาววิลาวัลยแ เรืองศรี
นางสาวธนนันทแ สุกหอม

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
1 ปัญหาที่พบในการพัฒนาระบบปูองกันการโจรกรรมหนากลองวงจรปิดของตู ATMรุน
OPTEVA
2 ในการออกแบบนั้นกลองบนไมคอยจะมีปัญหาสวนมากนั้นจะมีปัญหาเฉพาะกลองลางมี
วงจรบางและตรงขั้วตอสามารถหักไดงายมาก
3 ในการหาอุปกรณแที่เหมาะสมสําหรับเลนกลองเพื่อใชในการบันทึกภาพในชีวิตประจําวัน
ในการพัฒนานั้นที่ทําใหเกิดความลาชา
4 เนื่องจากตู ATM มีความเกี่ยวของดานการเงินจํานวนมากและยังไมเป็นที่เปิด เผย
อุปกรณแภายใน จึงทําใหการการทดลองเป็นเพียงการจําลองเทานั้น
การติดตั้งระบบ
อิเล็กทรอนิกสแ
โครงการ เรื่อง ระบบสัญญาณเตือนภัยในตู ATM มีจุดมุงหมายเพื่อใชเป็น
สัญญาณกันขโมยในตู
สัญญาณเตือนภัยเมื่อมีการโจรกรรมตูATMและไดรูเรื่องลักษณะการทํางานของระบบและ
ATM
การติดตั้งชุดอุปกรณแ บริเวณตูเซฟของตู ATMและชุด ALARMจะถูกติดตั้งไวในสวนของตู
เซฟใตชุดจายเงินที่มีเงินเก็บไวอยูระบบจะทํางานเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนที่ตู และเมื่อมีการ
เปิดประตูตูเซฟ ระบบจะสงเสียงดังขึ้นเพื่อเตือนภัยเพื่ อชวยในการดูแลและรักษาความ
ปลอดภัย
ตรวจซอมและ
อิเล็กทรอนิกสแ
เนื่องจากการทําธุรกรรมทางการเงินผานตูเอทีเอ็มจะตองมีใบบันทึกรายการ เพื่อให
ทดสอบพริ้นเตอรแหัว
ลูกคาเก็บไวเป็นหลักฐานในการทําธุรกรรมทางการเงินนั้นๆ ผานทางตูเอทีเอ็มในอดีตที่
ความรอน
ผานมาใบบันทึกรายการดังกลาวจะถูกปริ๊นออกมาโดยปริ๊นเตอรแชนิดเข็ม ซึ่งปริ๊นเตอรแช
นิดนี้ถือเป็นรุนเกาจึงมีการปรับปรุงแกไขปริ๊นเตอรแรุนใหมคือ ปริ๊นเตอรแหัวความรอนซึ่งจะ
ตัดปัญหาเกี่ยวกับการใชผาหมึกออกไปไดโ ดยพัฒนามาใชปริ๊นเตอรแแบบหัวความรอน
และกระดาษเคลือบคารแบอนแทนปริ๊นเตอรแชนิดนี้ถูกติดตั้งอยูในตูเอทีเอ็มจึงตองใชงาน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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นายณัฐพล สารพงษแ
นายจีรศักดิ์ สีหิน

นายอิทธิพล คุมทรัพยแ

นายทรงวุฒิ ชางวงศแ
นายศราวุฒิ ภาเสนา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
ตลอดเวลาทําใหปริ๊นเตอรแเสื่อมสภาพเร็วมากกวาปกติ
อีกทั้งยังมีฝุนและเศษ
กระดาษ เขาไปติดอยูภายในสวนตางๆของปริ๊นเตอรแดังนั้นเราจึงตองตรวจสอบและทํา
ความสะอาดสวนตางๆของปริ๊นเตอรแอยางละเอียด
จอมอนิเตอรแสูแสง อิเล็กทรอนิกสแ
เนื่องจากการทํารายการตางๆ จําเป็นตองอาศัยจอแสดงผลเพื่อชวยในการทํา
รายการตางๆใหงายและรวดเร็วมากขึ้น ในอดีตที่ผานมาจอดังกลาวที่ถูกติดตั้งบนตู
เอทีเอ็ม โดยใชจอ LCDธรรมดาซึ่งจอ LCD จะมีความสวางนอย ทําใหเมื่อมีแสงแดดสอง
กระทบลงกับหนาจอทําใหมองเห็นหนาจอไมชัด หรืออาจมองไมเห็นจึงทําใหการทํา
รายการตางๆ เกิดขอขัดของไดปัจจุบันนี้จึงมีการปรับปรุงแกไขจอรุนใหมขึ้น คือ จอสูแสง
(SVD) ซึ่งจะตัดปัญหาความสวางของหนาจอนอย และการมองไมเห็นในที่โลงแจง ออกไป
ไดโดยพัฒนาใหมาใชจอสูแสงแทนซึ่งจอสูแสงไดถูกพัฒนาใหมีความสวางของหนา
จอแสดงผลมากขึ้นดวยการเพิ่มจํานวนหลอด Black light ใหมากขึ้นเพื่อชวยใหลูกคา
สามารถมองเห็นในที่โลงแจง หรือในที่ ที่มีแสงสวางมากไดอยางชัดเจน
หลักการทางานของ อิเล็กทรอนิกสแ
โครงการ เรื่อง หลักการทางานของ Temperature Controller มีจุดมุงหมาย
Temperature
เพื่ออธิบายการทางาน
การเช็ดคา และการตอสายสัญญาณแตระชองของ
Controller
Temperature Controllerเพื่อการทางานที่ตองใช Temperature Controller ใน
การควบคุมอุณหภูมิ
การติดตั้งเครื่องอาน อิเล็กทรอนิกสแ
โครงการ เรื่อง การติดตั้งเครื่องอานบารแโคดในเครื่องรับจายเงินอัตโนมัติมี
บารแโคดในเครื่องรับ
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาหลักการทํา งานของเครื่องรับจายเงินอัตโนมัติและเครื่องอาน
จายเงินอัตโนมัติ
บารแโคดภายในเครื่องรับจายเงินอัตโนมัติ
เพื่อใหบริการทางดานการชําระคา
สาธารณูปโภคตางๆ ผานทางเครื่องรับจายเงินอัตโนมัติที่ใชระบบการสแกนโดยเครื่อง
อานบารแโคดภายในเครื่องรับจายเงินอัตโนมัติ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
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ชื่อผู้จัดทา
นายอานนทแ ขันเงิน
นายพงศกร พึ่งบุญญะ

ชื่อโครงการ
เครื่องอานบัตร

แผนก
อิเล็กทรอนิกสแ

บทคัดย่อ
เนื่องจาก ในชี วิตประจําวันนั้น จํา เป็นตองใชความสะดวกและรวดเร็วเพื่อแขงกับ
เวลา ที่ผานมานั้นประเทศไทยไดติดตั้งตู เอทีเอ็ม ตามสถานที่ตางๆ เพื่อที่จะสะดวกสบาย
ในการทํารายการตางๆ เชน กดเงิน ถอนเงิน เป็นตน เราทุกคนตางมีบัตรเอที่เอ็มของ
ตัวเองอยูแลว และรุนที่ธนาคารนิยม ใชกันคือ รุน OPTEVA
ในปัจจุบันการทุจริตผานบัตรเครดิต บัตรเดบิด หรือบัตรเอทีเอ็ม เป็นปัญหาที่ขยาย
วงกวางขึ้นทั่วโลก วิธีที่พบบอยที่สุดในประเทศไทย คือ การปลอมบัตร การแอบอางเป็นผู
ถือบัตร หรือการคัดลอกขอมูลจากบัตร หรือที่เรียกวา สกิมมิ่ง นั้นคือ การคัดลอกเอา
ขอมูลจากแถบแมเหล็กที่ติดอยูบนบัตรเครดิต บัตรเดบิด หรือบัตรเอที่เอ็ม
ขอมูลบนบัตรของเครื่องเอทีเอ็ม รุน OPTEVA มีความสามารถในการปูองกันการ
โจรกรรมขอมูลบนบัตรใหมใหมากขึ้นโดยการออกแบบระบบรวมเขากับการนําเอา
เทคโนโลยีสมัยใหมของอุ ปกรณแตางๆ เขามาใชงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกัน
การโจรกรรมขอมูลบนบัตรของเครื่องเอทีเอ็ม OPTEVA มากยิ่งขึ้น

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.สุวดี บัวตูม
น.ส.อมรรัตนแ แสงทอง

ชื่อโครงการ
แผนก
บทคัดย่อ
การทําบารแโคดขาวกลอง ธุรกิจคาปลีก
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1.เพื่อจะทําบารแโคดขาวกลอง 2. เพื่อเป็น
ของพนักงานเซเวน อีเลฟ
แนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในราน 7-eleven
เวน
ราชมงคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานในราน 7-eleven สาขาราชมงคล
สาขา ราชมงคล คลอง 6
จํานวน 15 คน ประกอบดวย ผูจัดการราน 1 คน ผูชวยผูจัดการราน 2 คน พนักงาน 4
คน นักศึกษาทวิภาคี 1 คน นักศึกษาฝึกงาน (Part time) 7 คน เครื่องมือที่ ใชในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม โดยสถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1.ขอมูลทั่วไปของพนักงาน รานเซเวน อีเลฟเวน สาขา ราชมงคล คลอง 6 เป็น
เพศหญิง จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 66.67 เพศชาย จํานวน 5 คน คิดเป็นรอย
33.33 สถานภาพโสด จํานวน 14 คน คิดเป็นรอยละ 93.33 สถานภาพสมรส จํานวน
1 คน คิดเป็นรอยละ 6.67 มีอายุอายุ ต่ํากวาหรือเทียบเทากับ 20 ปี จํานวน 10 คน
คิดเป็นรอยละ 66.67 รองลงมามีอายุ 21-25 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 26.67
และกลุมตัวอยางที่มีจํานวนอายุนอยที่สุดมีอายุมากกวา 31 ปีขึ้นไป จํานวน 1 คน คิด
เป็นรอยละ 6.67 และมีตําแหนงเป็นพนักงานจํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 66.67
และรองมาผูชวยผูจัดการราน จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 20.00 และกลุมที่มี
ตัวอยางนอยที่สุด ผูจัดการรานและPastime จํานวน 1 คน คิ ดเป็นรอยละ 6.67 สวน
ใหญมีรายไดต่ํากวา 9000 จํานวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 60.00 และรองมารายได
12001-15000 จํานวน 3คน คิดเป็นรอยละ 20.00 และรองมารายได 9001-12000
จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 13.33 และรองมารายไดที่นอยที่สุด 15001 จํานวน คน

บทคัดย่อ โครงงาน นั กเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

น.ส.วาสนา บุญฤทธิ์
น.ส.ลูกน้ํา มหาเวก
นายปรเมษฐแ เตียงเกตุ

ชื่อโครงการ

รูปแบบการสงเสริมการ
ขายบัตรสมาชิกของ Mc
café สาขาเอ็มพารแค
คลอง3

แผนก

บทคัดย่อ

คิดเป็นรอยละ 6.67 ตามลําดับ
2. ขอมูลความพึงพอใจของพนักงานกอนการทําบารแโคดขาวกลอง อยูในระดับ
นอยทุกรายการ โดยรายการที่ มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรวดเร็วการใหบริการ ( X =
2.00) รองลงมา คือ ความสะดวกในการเวฟสินคา ความสะดวกในการเวฟสินคา และ
ลดขั้นตอนการตัดจายของราน ( X = 1.73) และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
ประสิทธิภาพของชิ้นงาน ( X = 1.67) ตามลําดับ
3. ขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังการทําบารแโคดขาวกลอง อยูในระดับ
มากที่สุดทุกรายการ โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ลดขั้นตอนการตัดจายของราน
( X = 4.87)รองลงมา คือ ความรวดเร็วการใหบริก าร เพิ่มยอดขายสินคา และ เพิ่ม
ยอดขายสินคา ( X = 4.73) และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ความสะดวกในการเวฟ
สินคา ( X = 4.67) ตามลําดับ
4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานกอนและหลังการทําบารแโคดขาว
กลอง พบวา หลังการทําบารแโคดขาวกลอง พนักงานมีระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นใน
ระดับมากที่สุดทุกรายการ
ธุรกิจคาปลีก การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1.เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
บัตรสมาชิกของ Mc café รานแมคโดนัลดแ สาขาเอ็มพารแค คลอง 3เพื่อศึกษาคิดเห็น
ของผูบริโภคการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่มีตอรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ขาย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคที่มาสมัครและตออายุบัตรMc café ราน
แมคโดนัลดแ สาขาเอ็มพารแค คลอง 3 จํานวน 100คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถามโดยสถิติที่ใชของขอมูลรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
ผลการวิจัยพบวา
1.ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศหญิงเป็น
จํานวน 56 คน คิดเป็นรอยละ 56.00 เพศชายจํานวน 44 คน คิดเป็นรอยละ 44.00
อายุไมเกิน 20 ปี จํานวน 23 คน คิด เป็นรอยละ 23.00 การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวน 32 คน คิดเป็นรอยละ 32.00 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาจํานวน 30 คน คิดเป็น
รอยละ 30.00 รายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเป็นรอยละ
28.00 สถานภาพโสดจํานวน 47 คน คิดเป็นรอยละ 47.00
2.รูปแบบการสงเสริมก ารขายบัตรสมาชิกของ Mc café รานแมคโดนัลดแ
สาขาเอ็มพารแค คลอง 3การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายของรานจากสื่อ พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญทราบขาวการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายของรานจากสื่อโทรทัศนแ
จํานวน 93 คน คิดเป็นรอยละ 93.00 และลองลงมาคือหนังสือพิมพแ สิ่งพิมพแ จํานวน 4
คน คิดเป็นรอยละ 4.00 และกลุมตัวอยางทราบขาวจากการจัดกิกรรมสงเสริมการขาย
ของรานจากสื่อนอยที่สุดคือทางวิทยุกระจายเสียง จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 2.00
ตามลําดับการใชบริการรานคา พบวา การใชบริการรานคาสวนใหญเคยมาใชบริการ
รานคา จํานวน 88 คน คิดเป็นรอยละ 88.00 และไมเคยมาใชบริการ จํานวน 12 คน
เป็นรอยละ 12.00 รูปแบบการจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายที่เคยเห็นเป็นบัตร
พบวา รูปแบบการจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายที่เคยเห็นเป็นบัตรแบบมีการลด
ราคา จํานวน 74 คน คิดเป็นรอยละ 74.00 รองลงมาคือการแจกคูปอง จํานว น 18
คน คิดเป็นรอยละ 18.00 รูปแบบการจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายที่เคยเห็นเป็น
บัตรที่นอยที่สุดคืออื่นๆ ไดแก ทางเว็บไซตแ จํานวน
3 คน คิดเป็นรอยละ 3.00
ตามลําดับ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

น.ส.เนตรชนก นันตา
น.ส.แกวมณี พรมแกว

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
3. ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายสาม
ชิกของ Mc café รานแมคโดนัลดแ สาขาเอ็มพารแค คลอง 3 ดานตัวสินคาอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 4.09 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกรายการ
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สินคาที่นําจําหนายมีคุณภาพ มีคาเฉลี่ย 4.72 รองลงมา
สินคาที่มีใหเลือกอยางหลากหลายมีคาเฉลี่ย 4.68 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดาน
การบรรจุหีบหอสินคามีความสวยงามมีคาเฉลี่ย 4.21 ตามลําดับ
ศึกษาปัญหาการประเมิน ธุรกิจคาปลีก
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ (1) เพื่อศึกษาปัญหาเบื้องตนของคุณภาพการ
การจัดสงสินคาภายใน
ใหบริการจัดสงสินคา (2) เพื่อเสนอแนะแนวทางเบื้องตน ในการปรับปรุงคุณภาพการ
รานมิสเตอรแโดนัท สาขา
บริการจัดสงสินคา กลุมตัวอยางเป็นพนักงานราน มิสเตอรแโดนัท สาขาโลตัสคลอง 4
โลตัส คลอง 4
วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติในการหาคารอยละ
ผลการวิจัยพบวา 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานในราน
มิสเตอรแโดนัท สาขาโลตัสคลอง 4 เมื่อจําแนกพนักงานตามพบวาเป็นเพศชาย จํานวน
5 คน คิดเป็นรอยละ 50.00 หญิง จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 50.00 พบวา มีอายุ
ระหวาง ไมเกิน 20 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 20.00 มีอายุระหวาง 21-30 ปี
จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 20.00 มีอายุระหวาง 30-35 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็น
รอยละ 60.00 สถานภาพ พบวา มีสถานภาพโสด จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 10.00
สถานภาพสมรส จํานวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 90.00 ตําแหนง พบวา ตําแหนง
พนักงานประจําราน 7 คน คิดเป็นรอยละ 70.00 ตําแหนง Partime 10 คน คิดเป็น
รอยละ 10.00 ตําแหนงผูจัดการราน 1 คน คิดเป็นรอยละ 10.00 ตําแหนงผูชวย
จัดการราน 1 คน คิดเป็นรอยละ 10.00 รายได พบวา มีรายไดระหวางไมเกิน 9,000
บาท จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 60.00 มีรายไดระหวาง

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

น.ส.ณัฐนันทแ สิงหแงาม
น.ส.จินตนา ธิบดี

ชื่อโครงการ

ปัจจัยที่มีผลตอทัศนคติ
และพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑแของ
มิสเตอรแโดนัท สาขา
โลตัสคลอง 4

แผนก

บทคัดย่อ
12,001-15,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 40.00
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินการจัดสงสิคาภายในรานมิสเตอรแโดนัท
พบวา มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบภายในรานอยางชัดเจนทําใหไมเกิดปัญหาใน
ดานบุคลากรแตพบวาปัญหาดานขาดคนทํา Baker ทําใหขนมลาชาไมทันตอการขาย
และมีอัตราการทํางานควบคุมคอรแสรานและมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบภายใน
รานอยางชัดเจนดานบุคลากรและในดานความตรงตอเวลาของ Baker มีเพียงพอใน
การจัดทําขนมพบวา ไมตรงตอเวลาเกิดจากความลาชาในในการผลิตขนมและเสี ย
ลูกคาไดและในการผลิตขนมโดนัททวิตสแ เพราะตองทํารูปทรงใหสวยงามตามรูปแบบ
มาตรฐานขนมและโดนัทเชลลแเพราะตองนวดใหสวนผสมเขากันหลังจากนั้นรอ
ประมาณ 5 นาที แลวใสแปูนพิมพแหลัง จากนั้นนําเขาตูอบประมาณ 10 นาที เพื่อให
แปูงฟูตามมาตรฐานโดนัทเชลลแ
ธุรกิจคาปลีก
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑแมิสเตอรแโดนัท สาขาโลตัสคลอง 4 จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตรแ ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดตัวอยาง คือ กลุมประชากรทั่วไปทั้งชาย
และหญิง ที่บริโภคผลิตภัณฑแมิสเตอรแโดนัท สาขาโลตัสคลอง 4 จํานวน 400 คน โดย
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวกเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1. ผูบริโภคสวนใหญเป็นเพศหญิง 236 คนคิดเป็นรอยละ 59.00 มี
อายุ 25-29 ปี 210 คน คิดเป็นรอยละ 52.50 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ปวช 148 คน คิดเป็นรอยละ 37.00 พนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 147 คน
คิดเป็นรอยละ 36.75

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

น.ส.พัชชา สรอยสอิ้ง

ชื่อโครงการ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานราน
แมคโดนัลดแ สาขาเอ็ม
พารแครังสิตคลอง 3

แผนก

บทคัดย่อ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทียบเทากับ 5,000 บาท มีจํานวน 162 คน คิดเป็น
รอยละ 40.50
2. ทัศนคติปัจจัยผลิตภัณฑแของมิสเตอรแโดนัท ในภาพรวมอยูในระดับมากมี
คาเฉลี่ย 3.52 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา อยูในระดับมากและปานกลาง
โดยดานที่คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบรรจุภัณฑแ มีคาเฉลี่ย 3.70 รองลงมาคือ ดาน
ผลิตภัณฑแ มีคาเฉลี่ย 3.52 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสงเสริม
3. พฤติกรรมการรับประทานมิสเตอรแโดนัท สาขาโลตัส คลอง 4 พบวาสวนใหญ
มีพฤติกรรมการรับประทานมิสเตอรแโดนัท ที่ทํางานจํานวน 155 คน คิดเป็นรอยละ
38.75 สวนใหญการตัดสินใจเลือกรับประทานมิสเตอรแโดนัท สาขาโลตัส คลอง 4 สวน
ใหญเลือกรับประทานที่รานมิสเตอรแโดนัท จํานวน 103 คน คิดเป็นรอยละ 25.75
ชวงเวลารับประทานมิสเตอรแโดนัท สาขาโลตัส คลอง 4 รับประทานชวงเวลา 11.0117.00 น. จํานวน 161 คน คิดเป็นรอยละ 40.25 สาเหตุที่ทําใหเลือกรับประทาน
มิสเตอรแโดนัท สาขาโลตัส คลอง 4 คือ สะดวก/มีหลายสาขา จํานวน 133 คน คิดเป็น
รอยละ 33.25 และวัตถุประสงคแการเลือกรับประทานมิสเตอรแโดนัท สาขาโลตัส คลอง
4 คือ ทานเพื่อสรางสรรคแ เชน ทานกับเพื่อน จํานวน 250 คน คิดเป็นรอยละ 62.50 ค
ธุรกิจคาปลีก
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานรานโดนัลดแ สาขาเอ็มพารแค คลอง 3 (2)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจในก ารทํางานของพนักงานราน แมคโดนัลดแ สาขาเอ็มพารแค คลอง 3 กลุม
ตัวอยางเป็น พนักงานราน แมคโดนัลดแ สาขาเอ็มพารแค คลอง
3 จํานวน 48 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติในการหาคารอย
ละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

น.ส.ศิลาภรณแ กลอมเรียงวงศแ การจัดทํากิจกรรม 5 ส
น.ส. ณัฐวดี สกุณา
ราน KFC ลําลูกกา คลอง
น.ส.ธมนวรรณ แสงวิภาค
5

แผนก

บทคัดย่อ
ผลการวิจัยพบวา พนักงานในรานแมคโดนัลดแ สาขาเอ็มพารแค คลอง 3 เป็นเพศชาย
และหญิงอายุระหวาง 30-39 ปีระดับการต่ํากวาอนุป ริญญา สภาพภาพโสด มีรายได
ระหวาง 6000-10000 บาท ระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 1 ปี สวนใหญปฏิบัติงาน
ของพนักงานจางเป็นรายชั่วโมง
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานในการของพนักงานรานในรานแมค
โดนัลดแ สาขาเอ็มพารแค คลอง 3 พบวา พนักงานรานแมคโดนัลดแ สาขาเอ็มพารแค คลอง
3 มีความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็น
รายดานพบวาอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้คือ
ดานความมั่นคงและความปลอดภัยในการทํางาน ดานคาตอบแทน ดานความสําเร็จใน
การทํางาน ดานความกาวหนาจากการทํา งาน ดานความสัมพันธแกับบุคคลในรานและ
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจตอการทํางานของพนักงานใน
ราน แมคโดนัลดแ สาขาเอ็มพารแค คลอง 3 พบวา พนักงานราน แมคโดนัลดแ สาขาเอ็ม
พารแค คลอง3 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวของในการทํางานในภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานลักษณะงาน ดานกระบวนการทํางาน ดานการบังคับ
บัญชา ดานการบริหารจัดการ ดานการฝึกอบรมและการพัฒนา
ธุรกิจคาปลีก
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการจัด
กิจกรรม 5 ส ของพนักงานราน KFC ลําลูกกา คลอง 5 ดานสะสาง สะดวก สะอาด
สุขลักษณะ และสรางนิสัย (2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส
กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานราน KFC ลําลูกกา คลอง 5 จํานวน 15 คน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
และเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานราน KFC ลําลูกกา คลอง 5
ผลการวิจัยพบวา

1. ปัจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง มีจํานวน 11 คน
คิดเป็นรอยละ 73.33 มีอายุต่ํากวา 25 ปี คิดเป็นรอยละ 66.67 มีการศึกษาต่ํากวา
ปริญญา คิดเป็นรอยละ 80.00 มีประสบการณแการทํางานต่ํากวา 1 ปี คิดเป็นรอยละ
6.67
2. ระดับความคิดเห็นตอกิจกรรม 5 ส ภายในรานของพนักงานราน KFC ลําลูก
กา คลอง 5 พบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอกิจกรรม 5 ส ในการทํางาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากทั้ ง 5 ดาน ไดแก ดานสะสาง ดานสะดวก ดานสะอาด ดาน
สุขลักษณะ ดานสรางนิสัย
2.1 ดานสะสาง พบวาพนักงานราน KFC ลําลูกกา คลอง 5 มีความคิดเห็นตอ
กิจกรรม 5ส ในการทํางานของพนักงานราน KFC ลําลูกกา คลอง 5 อยูในระดับมากมี
คาเฉลี่ย 4.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
ตอกิจกรรม 5 ส ของพนักงานราน KFC ลําลูกกา คลอง 5 ในระดับมากทุกขอ
2.2 ดานสะดวก พบวาพนักงานราน KFC ลําลูกกา คลอง 5 มีความคิดเห็นตอ
กิจกรรม 5 ส ในการทํางานของพนักงานราน KFC ลําลูกกา คลอง 5 อยูในระดับมาก
มีคาเฉ ลี่ย 4.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นตอดานสะดวกในระดับมากทุกขอ
2.3 ดานสะอาด พบวา พนักงานราน KFC ลําลูกกา คลอง 5 มีความคิดเห็นตอ
กิจกรรม 5 ส ในการทํารายงานของพนักงานราน KFC ลําลูกกา คลอง 5 อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 4.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
คิดเห็นตอดานสะอาดในระดับดีมากทุกขอ
2.4 ดานสุขลักษณะ พบวา พนักงานราน KFC ลําลูกกา คลอง 5 มีความ
คิดเห็นตอกิจกรรม 5 ส ในการทํางานของพนักงานราน KFC ลําลูกกา คลอง 5 อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นตอดานสุขลักษณะในระดับมากทุกขอ
2.5 ดานสรางนิสัย พบวา พนักงานราน KFC ลําลูกกา คลอง 5 มีความคิดเห็น
ตอกิจกรรม 5 ส ในการทํางานของพนักงานราน KFC ลําลูกกา คลอง 5 อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 4.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นตอดานสรางนิสัยในระดับมากทุกขอ
น.ส.อรุณรัตนแ พระภิรมยแ การศึกษาพฤติกรรมของ
ธุรกิจคาปลีก
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจการ
น.ส.จันจิรา เชียงตน
ผูบริโภคอาหารพรอมทานใน
บริโภคอา หารพรอมทานกรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัล ฟฺูด รีเทล จํากัด สาขารังสิต
น.ส.เจษฎาภรณแ เชียงตน ท็อป มารแเก็ต สาขารังสิต
แผนกเดลิกา จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตรแ ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดกลุม
แผนกเดลิกา
ตัวอยาง คือ ผูบริโภคทั้งชายและหญิงที่บริโภคอาหารพรอมทานกรณีศึกษา บริษัท
เซ็นทรัล ฟฺูด รีเทล จํากัด สาขารังสิต แผนกเดลิ กา จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา
1. ผูบริโภคสวนใหญเป็นเพศหญิง 209 คน คิดเป็นรอยละ 52.25 มีอายุ 15-19
ปีมีจํานวน 81 คน คิดเป็นรอยละ 20.25 ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 95 คน คิดเป็นรอยละ 23.75 เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีจํานวน 121คน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
คิดเป็นรอยละ30.25 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีจํานวน 84
คน คิดเป็นรอยละ 21.00 สถานภาพ โสด มีจํานวน 181 คน คิดเป็นรอยละ 45.25
2. พฤติ กรรมการบริโภคอาหารพรอมทาน ของ ท็ อป มารแเก็ต สาขารังสิต
แผนก เดลิกาอยูในระดับมากที่สุดและมาก โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ รสชาติ
( X = 4.56) รองลงมาคือ ความสดของอาหารและความสะอาดของอาหาร ( X =
4.50) และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขนาดบรรจุ ภัณฑแที่เหมาะสม ( X = 4.00)
ตามลําดับ
3. ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของสินคาและการบริการของท็ อป มารแ
เก็ต สาขารังสิต แผนกเดลิกา อยูในระดับมาก โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือความ
สุภาพและมารยาทในการใหบริการ ( X = 4.43) รองลงมาคือ ความชัดเจนในการ
ชี้แจงขอมูล ( X = 4.38) และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การใหบริการดวยความ
กระตือรือรน เอาใจใส/เต็มใจบริการ ( X = 4.28) ตามลําดับ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.จิราภรณแ นวลทอง
น.ส.วรรณา มหาอํามาตยแ

น.ส.พัชรินทรแ สุขจิตร

ชื่อโครงการ
ที่รองแกวหรรษา

แผนก
บทคัดย่อ
ธุรกิจคาปลีก การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อประดิษฐแที่รองแกวจากฝากระปองเหลือใชและ
ศึกษากระบวนการนําฝากระปองมาใชรวมกับงานถักไหมโครเชทแ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการทดลอง
และเก็บข้อมูลที่ได้จากการทดลองทาที่รองแก้วหรรษา
ผลการดําเนินงานพบวา
ฝากระปองที่เหลือใชจากครัวเรือนสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนแ โดยการทํา
เป็นสิ่งประดิษฐแที่รองแกวโดยการใชไหมถักโครเชทแที่สวยงาม สามารถนําไปใชเป็นที่
รองแกวและสามารถจําหนายและสรางรายได
จากการทดสอบคุณภาพที่รองแกว โดยการนํา แกว น้ําร อนกับ แกว น้ําเย็นมาวางกับที่
รองแกวไดพบวาในการวางแกวน้ํารอนมีประสิทธิภาพกวาการวางดวยแกว น้ําเย็นที่จะ
เกิดการระเหยของน้ํา เพราะทําใหที่รองแกวเปียก
การสงเสริมการขายที่มีผลตอ ธุรกิจคาปลีก
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาถึงการสงเสริมการขายที่มีผลตอการ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแรานเคเอฟซีสาขาดรีมเวิลดแ คลอง 3 ประชากรที่ใชงานวิจัยครั้งนี้
ราน KFC สาขาดรีมเวิลดแ
คือ กลุมประชากรทั่วไปทั้งชายและหญิง การเลือกตัวอยางแบบสะดวก
คลอง 3
(Convenience Sempling) โดยเลือกกลุมตัวอยางที่รับประทานผลิตภัณฑแเคเอฟซีสา
ขาดรีมเวิลดแ คลอง 3 ในแตละแหงจนครบ 100 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ
แบบสอบถาม 16 ขอ วิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรู SPSS Version สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก คารอย ละ และคาเฉลี่ย จากการศึกษาพบวา ลูกคาโดย
สวนใหญเป็นเพศหญิงโดยมีจํานวน 52 คน คิดเป็นรอยละ 52.0 อายุต่ํากวา 20 ปี โดย
มีจํานวน 38 คน คิดเป็นรอยละ 38.0 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีโดยมีจํานวน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
50 คน คิดเป็นรอยละ 50.0 มีรายไดตั้งแต 10,001 บาทขึ้นไป โดยมีจํานวน 50 คน คิด
เป็นรอยละ 50.0 ขาราชการ/พนักงาน/ รัฐวิสาหกิจ โดยมีจํานวน 42 คน คิดเป็นรอย
ละ 42.0 สถานภาพโสด โดยมีจํานวน 65 คน คิดเป็นรอยละ 65.0 รัฐวิสาหกิจ โดยมี
จํานวน 42 คน คิดเป็นรอยละ 42.0 สถานภาพโสด โดยมีจํานวน 65 คน คิดเป็นรอย
ละ 65.0
การศึกษาเรื่อง การสงเสริมการขายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแรานเคเอฟ
ซี สาขาดรีมเวิลดแ คลอง 3 ผูวิจั ยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายได
ดังนี้ ในสัปดาหแที่ผานมาลูกคาไดมาใชบริการที่ราน KFC สวนใหญไดมาใชบริการที่ราน
1-2 ครั้ง ลูกคาชอบที่ทางรานไดแจกคูปองใหกับลูกคา ลูกคารูสึกชอบที่ทางราน ไดแจก
คูปองใหกับลูกคา ลูกคาทดลองซื้อผลิตภัณฑแตัวใหมของทางราน KFC จากการใชคูปอง
ลูกคายังไมไดทดลองซื้อผลิตภัณฑแตัวใหมของทางราน KFC จากการใชคูปอง ลูกคาใช
คูปองในการแลกซื้อสินคาภายในราน KFC ลูกคาใชคูปองในลดราคาสินคาภายในราน
KFC โดยสวนใหญลูกคาไมไดใชคูปองในการลดราคาสินคาภายในราน KFC ทุกครั้งที่
ลูกคามาใชบริการที่ราน KFC ลูกคามักจะชอบรับประทานอาหารประเภทไกทอด ลูกคา
ชอบอาหารชุดคอมโบ ลูกคารูสึกเมื่อเห็นพนักงานของราน KFC นั้นแจกคูปองหนาราน
ลูกคาชอบที่เห็นพนักงานของราน KFC นั้นแจกคูปองหนารานครั้งตอไปทานจะนํา
คูปองมาใชรับสิทธิพิเศษ ลูกคาจะนําคูปองมาใชรับสิทธิพิเศษในครั้งตอไป รัฐวิสาหกิจ
โดยมีจํานวน 42 คน คิดเป็นรอยละ 42.0 สถานภาพโสด โดยมีจํานวน 65 คน คิดเป็น
รอยละ 65.0
การศึกษาเรื่อง การสงเสริมการขายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแรานเคเอฟ
ซี สาขาดรีมเวิลดแ คลอง 3 ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายได

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

น.ส.นินุช จุลเพ็ญ

ชื่อโครงการ

แผนก

กิจกรรม 5 ส ในบริเวณ ธุรกิจคาปลีก
ตําแหนง SUPPLY
ที่
รับผิดชอบ ณ ราน KFC
Big-C รังสิต คลอง 6 คลอง
3

บทคัดย่อ
ดังนี้ ในสัปดาหแที่ผานมาลูกคาไดมาใชบริการที่ราน KFC สวนใหญไดมาใชบริการที่ราน
1-2 ครั้ง ลูกคาชอบที่ทางรานไดแจกคูปองใหกับลูกคา ลูกคารูสึกชอบที่ทางรานไดแจก
คูปองใหกับลูกคา ลูกคาทดลองซื้อผลิตภัณฑแตัวใหมของทางราน KFC จากการใชคูปอง
ลูกคายังไมไดทดลองซื้อผลิตภัณฑแตัวใหมของทางราน KFC จากการใชคูปอง ลูกคาใช
คูปองในการแลกซื้อสินคาภายในราน KFC ลูกคาใชคูปองในลดราคาสินคาภายในราน
KFC โดยสวนใหญลูกคาไมไดใชคูปองในการลดราคาสินคาภายในราน KFC ทุกครั้งที่
ลูกคามาใชบริการที่ราน KFC ลูกคามักจะชอบรับประทานอาหารประเภทไกทอด
ลูกคาชอบอาหารชุดคอมโบ ลูกคารูสึกเมื่อเห็นพนักงานของราน KFC นั้นแจกคูปอง
หนาราน ลูกคาชอบที่เห็นพนักงานของราน KFC นั้นแจกคูปองหนารานครั้งตอไปทาน
จะนําคูปองมาใชรับสิทธิพิเศษ ลูกคาจะนําคูปองมาใชรับสิทธิพิเศษในครั้งตอไป
ผลจากสัมภาษณแพบวา พนักงานราน KFC Big-C รังสิต คลอง 6 มีความคิดเห็น
สวนใหญเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรม 5 ส. แสดงความคิดเห็นสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุ
21-30ปี ระดับการศึกษา ศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รายไดต่ํากวา 10,000 บาท อาชีพ
พนักงาน
สะสาง
การจัดวางอุปกรณแที่เหมาะสมกับพื้นที่หรือตําแหนงไมควรวางต่ําหรือสูงกวา
สายตาและไมควรมีสิ่งของหรืออุปกรณแอื่นอยูในพื้นที่นั้นๆ สภาพของสิ่งของหรือ
อุปกรณแนั้นๆ ควรอยูในสภาพพรอมดีใชงานไดไมชํารุดและจัดวางใหเป็นหมวดหมูเพื่อ
การหยิบและหาใชงานจะไดสะดวกขึ้น
สะอาด
พื้น/ผนัง/เพดาน/อุปกรณแ/ครุภัณฑแ/วัสดุ/เอกสารตางๆ และบริเวณในราน/รอบ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
รานมีความสะอาดเรียบรอย มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยปราศจากกลิ่นอันไมพึง
ประสงคแอยูเสมอๆ
สะดวก
การจัดวางอุปกรณแกับตําแหนงที่เหมาะสมโดยจัดวางใหเป็นระเบียบ มี
รายละเอียด สื่อ เสนหมายเลข-ปูายมีคําอธิบ ายวิธี ขั้นตอน และคูมือ เพื่อการหยิบใช
งานไดอยางสะดวก
สุขลักษณะ
การจัดสภาพแวดลอม สถานที่ทํางาน เราควรคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน ไม
ควรมีเสียง แสง สี ที่ไมเหมาะสมเขามารบกวนภายในราน มีระเบียบและ
แผนในการปฏิบัติงานอยางเสมอๆ
สร้างนิสัย
การจัดบุคลากรที่ทํางานดวย หนาตาสดชื่น ยิ้มแยมแจมใสแตงกายถูกระเบียบ
สุภาพเรียบรอยและแสดงทาทีสุภาพพรอมทํางาน แถมยังสามารถอธิบายงานที่ทําไดดี
และมีจิตใตสํานึกตองานที่ทําวาควรวางตัวอยางไรเวลาทํางาน เป็นตน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัต รวิชาชีพ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.ธัญชนก ดอกชะเอม
น.ส.ปัณฑิตา สุคันธชลาธร
น.ส.สุภาพร จั่นเพ็ชร

ชื่อโครงการ
ชั้นวางของจากฝาเคส

น.ส.ฐิติมา แสงวรรณแ
น.ส.วัลยา นุชดอนไผ
น.ส.ศิริเมษา แกนเขียว

ปูายแผนกคอมพิวเตอรแ
ธุรกิจ LED

แผนก
บทคัดย่อ
คอมพิวเตอรแ
การจัดทําโครงงานนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อตองการนํา วัสดุอุปกรณแที่เหลือใชมารี
ธุรกิจ
ไซเคิลใหใชไดใหม อีกทั้งยังเป็นการลดการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกสแ ซึ่งเห็นปัญหาที่
เกิดขึ้น จึงเกิดความคิดที่จะนําวัสดุที่เหลือใชมาใชใหมใหเกิดประโยชนแและเพิ่มมูลคา
มากขึ้น การนําไปทิ้งใหเกิดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกสแที่ยากแกการทําลาย ทางผูจัดทําได
นําเคสที่ไมไดใชแลวนํามาเป็นชั้นวางของนอกจากฝาเคสทําใหเกิดความแปลกใหมและ
เป็นการใชความคิดริเริ่มสรางสรรคแอีกดวย
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําได ทําการศึกษาหาขอมูลจากอินเตอรแเน็ต เมื่อได
ขอมูลมาทําการออกแบบและทําการเขาใจกับวิธีการทํา หลังจากนั้นก็จัดหาอุปกรณแการ
ทําและลงมือปฏิบัติงาน เมื่อสําเร็จก็ไดทําการทดลองใชงาน
ผลการดําเนินงาน จากการดําเนินการจัดทําโครงการเรื่องนี้ขึ้น โดยการนําวัสดุ
เหลือใชจากคอมพิวเตอรแนั้นก็คือ เคสมาทําเป็นชั้นวางของขั้นตอนที่ไดนําเสนอไป บทที่
3 ในบทนี้จึงนําเสนอผลการสรางที่ไดทําเสร็จสมบูรณแแลว
คอมพิวเตอรแ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อเป็นการนําของเหลือใชมาทําประโยชนแ
ธุรกิจ
และใหมีคามากขึ้น เป็นการทําประโยชนแใหกับแผนก และฝึกฝนการคิดคนสิ่งประดิษฐแ
และดัดแปลงอุปกรณแใหมีคุณคามากขึ้น
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาทฤษฎีตางๆมากมาย เชน การตอ
วงจรไฟแบบอนุกรม การตอไปแบบขนาน การติดตั้งนาฬิกาดิจิตอล วงจรการกระพริบ
ไฟ วงจรการวิ่งของไฟ และลองคิดคนนําอุปกรณแที่เหลือใชมาประดิษฐแ
ผลการดําเนินงานพบวาหลังจากที่เราลองผิดลองถูกกับการนําอุปกรณแบางชนิดที่
มีราคาถูก ผลออกมาคือชิ้นงานไมมีคุณภาพ ทําใหเราตองมีการเปลี่ยนอุปกรณแบางชนิด
เพื่อที่จะใหชิ้นงานของเรามีความคงทนตอการใชงานหลังจากที่เราแกไขปัญหาตางๆ ไม

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายธนูสินธแ โวสงคแ
น.ส.สายฝน วงคแแกว
น.ส.สุชาดา ฉิวภิรมยแ

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
วาจะเป็นการรัดวงไฟฟูา ความไมคงทนของชิ้นงาน เราก็ไดชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณแและ
ใชงานไดจริง
สิ่งประดิษฐแโต฿ะจาก
คอมพิวเตอรแ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อจัดการในเรื่องของงบประมาณการเงินที่
อุปกรณแคอมพิวเตอรแเหลือ
ธุรกิจ
จะตองซื้อโต฿ะ และใชงานไดจริงเพราะในการสามารถใชไดจริงนั้นอาจจะประหยัดเรื่อง
ของการซื้อโต฿ะ และยังชวยลดปริมาณขยะของอุปกรณแคอมพิวเตอรแที่เหลือใช เราจึง
นํามาปรึกษาในการทําสิ่งประดิษฐแโต฿ะจากอุปกรณแคอมพิวเตอรแเหลือใช เพราะนอกจาก
จะประหยัดงบประมาณของทางวิทยาลัยแลวนั้นยังลดปริมาณของขยะอุปกรณแ
คอมพิวเตอรแที่เหลือใช ซึ่งอุปกรณแคอมพิวเตอรแที่เหลือใชนั้นบางชิ้นสวนอาจจะนํามาใช
ไมได เราจึงนํามาพัฒนาใหเป็นสิ่งประดิษฐแโต฿ะจากอุปกรณแคอมพิวเตอรแเหลือใช
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทํา ไดทําการศึกษาและคํานึงถึงการใชงานไดจริงของ
สิ่งประดิษฐแโต฿ะเพื่อประหยัดงบประมาณของทางวิทยาลัย และการศึกษาพบวาอุปกรณแ
ของคอมพิวเตอรแที่เหลือใชนั้นมีเป็นจํานวนมากเราจึงนําอุปกรณแคอมพิวเตอรแที่เหลือใช
นํามาเป็นสิ่งประดิษฐแคอมพิวเตอรแเหลือใช
ผลการดําเนินงานพบวา ในตอนแรกพบวาในการออกแบบนั้นไมไดเป็นไปตามที่
คาดหมายเอาไว และตอมามีเรื่องของปุุมแปูนพิมพแทไี่ มเพียงพอในการติดลงบนโต฿ะและ
สุดทายเป็นเรื่องของกาวติดปุุมแปูนพิมพแในตอนแรกนั้นใชกาวรอนติดแตไมสามารถติด
ไดนาน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.พรประภา เอี่ยมปาน
น.ส.นิศารัตนแ พุฒซอน
น.ส.สุกัญญา รัตนสมุทร

ชื่อโครงการ
สิ่งประดิษฐแ ตูเก็บของ
จากเคส

แผนก
บทคัดย่อ
คอมพิวเตอรแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ
ธุรกิจ
1. เพื่อนําไปใชงานไดจริง
2. เพื่อนําอุปกรณแคอมพิวเตอรแเหลือใชมาทําใหเกิดประโยชนแ
3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโต฿ะมาใชกับบุคลากร
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา
ไดทําการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวของกับตูใสของ สวนประกอบของคอมพิวเตอรแที่
นํามาประยุกตแใชไดจริ ง เชน ขนาดและรูปแบบของของเหล็กที่จะนํามาทําเป็น
โครงสรางของตู รูปแบบและขนาดของฝาเคส ใชตัวรีเวทยิงเพื่อใหฝาเคสยึดติดกับ
โครงสรางเหล็กไดแข็งแรงมากขึ้น สีสเปรและอองลอยใชพนตูทั้งดานในและดานนอกให
พื้นสีทั้งตูเทากัน ขนาดและความหนาของกระจกตัดใหพอดีกับ ชองวางที่วัดไวของ
โครงสรางตู ภายในตูอาจจะใชของตกแตงมาเพิ่มเติมอยางเชน ที่หอยพวงกุญแจ
สติ๊กเกอรแลายการแตูน ทาวนแเวอรแซีดี เพื่อความสะดวกและประโยชนแในการใชสอยใน
การใชงาน
เนื่องดวยปัจจุบันหองเรียนของนักเรียน นักศึกษา ลวนเต็มไปดวยสิ่งของ
มากมายภายในหองเรียน และสวนใหญมักพบกับปัญหาเรื่องของความไมเป็นระเบียบ
ไมวาจะเป็นไมโครโฟน แผนซีดี และ สื่อการเรียนการเรียนการสอนตางๆ หรือแมกระ
ทั้งการวางของใชตางๆ ภายในหองเรียนอยางไมเป็นระเบียบทําใหการหยิบใชอุปกรณแ
นั้นยากตอการใชงานและคนหา นอกจากนี้ภายในหองเรียนยังมีพื้นที่อยางจํากัดทําให
ไมสามารถวางสิ่งของตางๆ ไดมากนัก จึงจัดทําตูเก็บของขึ้นมา
การจัดทําโครงการครั้งนี้ เป็นการนําสิ่งของที่เหลือใชจากอุปกรณแคอมพิวเตอรแ
คือ ฝาเคส นํามาใชเป็นสวนประกอบของสิ่งประดิษฐแ ที่ใชไดจริงและทําใหเกิด

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายคมกริช ผาสุขธรรม
น.ส.อรอนงคแ พลเสนา
น.ส.อัมภาพร วาดเขียน

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ

ประโยชนแ ในชีวิตประจําวัน
เว็บไซดแแผนกคอมพิวเตอรแ คอมพิวเตอรแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
1. เขาใจกระบวนการและโครงสรางเว็บไซดแเบื้องตน
2. เขาใจการใชภาษาแลโปรแกรม เครื่องมือในการสรางเว็บไซดแ
3. สามารถออกแบบและกําหนดสวนประกอบ ในการสรางเว็บไซดแ
4. มีทักษะและความรูเบื้องตนในการใชโปรแกรมสําเร็จสําหรับสรางเว็บไซดแ
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา
ปัจจุบันการสื่อสารกันในระบบเครือขายอินเตอรแเน็ต ไดเกิดขึ้นกันอยาง
แพรหลายสามารถเชื่อมโยงและเชื่อมตอกันไดทั่วโลก เพราะระบ
บเครือขาย
อินเตอรแเน็ตเกิดพัฒนากันอยางตอเนื่องและไมมีที่สิ้นสุด เกิดการสรางเว็บไซดแตางๆ
ขึ้นมากันอยางมากมายมีทั้งเว็บไซดแที่เป็นประโยชนแและไมเป็นประโยชนแตอสังคม ซึ่งใน
ปัจจุบันการสรางเว็บไซดแเป็นเรื่องที่ไดงายและใครๆ ก็ทําได เว็บไซดแตางๆ ที่ปราก ฏอยู
บนจอคอมพิวเตอรแนั้นมีหลายรูปแบบ และเป็นสื่อกลางในการนําไปสูการ
ลอกเลียนแบบ ความอยากรู อยากเห็น อยากลอง ของบุคคลในวัยตางๆ ซึ่งการกระทํา
เหลานี้อาจสงผลกระทบที่ดีและไมดีตอสังคมในระยะยาว เพราะไมวาจะอยูที่ใดในโลกนี้
ก็สามารถที่จะรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ผานทางอินเตอรแเน็ตได นอกจากเทคโนโลยีการ
สื่อสารตางๆ ก็ไดพัฒนาขึ้นมารองรับการใชงานอินเตอรแเน็ตดวยเชนเดียวกัน แมกระทั่ง
การแขงขันกันทางดานการสรางเว็บไซดแก็ยังตองอาศัยชองทางการสื่อสารผานเครือขาย
อินเตอรแเน็ตอีกดวย
จากการที่ทางคณะผูจัดทําไดศึกษาพบวาแผนกของเรานั้น มีเว็บไซดแแผนกของ
อยู แตเว็บไซดแของทางแผนกนั้นเป็นเพียงแคเว็บไซดแธรรมดาเทานั้น มีแคเพียงรูปภาพ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

น.ส.สุดารัตนแ รักสงบ
น.ส.ธัญญา อริยะทัศนแ
น.ส.ปฐมพร นามกร

กระเปาจากปุุมคียแบอรแด

นายคณิน หอมเนียม
นายอนุชา อาษาภักดิ์
นายธนะวัฒนแ พันธเสน

พัดลมจากเคส

แผนก

บทคัดย่อ
สไลดแ และขอมูลเพียงเล็กนอย ทางคณะผูจัดทําจึงไดมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาเว็บไซดแ
ของแผนกใหเหมาะสมกับการใชงาน ทั้งความพรอมของการใชงานในสวนตางๆ และ
จะตองมีการเพิ่มเติมทางดานขอมูลขาวสาร ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับแผนกดวย
ผลการดําเนินงานพบวา
คณะผูจัดทํา จึงสรุปแลววาเราจะสรางเว็บไซดแของแผนกวิชา คอมพิวเตอรแธุรกิจ
ขึ้นมาใหมใหมีความครบถวนสมบูรณแ พรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพใหกับแผนก
เพื่อจะไดแจงขอมูลขาวสารของทางแผนกใหทราบโดยทั่วกันไดอีกดวย
คอมพิวเตอรแ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อนําคียแบอรแดที่ใชไมไดแลวนํามาประดิษฐแ
ธุรกิจ
เป็นกระเปา คือ “กระเปาจากปุุมคียแบอรแด” สามารถเก็บสิ่งของตางๆ ได เชน อุปกรณแ
การเรียน เครื่องสําอางหรือตามที่ผูใชตองการ
ในการดําเนินงานคณะผูจัดทําไดทําการรวบรวมขอมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
โครงการกระเปาจากปุุมคียแบอรแด ออกแบบและพัฒนากระเปา ซึ่งในการพัฒนากระเปา
และทดลองการรับน้ําหนักของกระเปา
ผลการดําเนินงานพบวาหากนําปุุมคียแบอรแดที่ไมใชแลวมาทําประโยชนแในการทํา
กระเปามาประกอบกับการพนลวดลายและสีสันบนกระเปาใหเหมาะสม ก็สามารถ
กอใหเกิดประโยชนแและประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตามเปูาหมายที่ไดตั้งไวใหบรรลุ
ไดในเวลาอันรวดเร็ว
คอมพิวเตอรแ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ
ธุรกิจ
เนื่องดวยวิทยาลัยของเรามี เคสคอมพิวเตอรแใชมากมายที่งานไมไดแลว ประกอบ
พัดลมของทางชุมชนที่พัดลมมันพัง แตยังซอมแซมได เราจึงคิดดนในการทําการ
ประดิษฐแ พัดลมจากเคสคอมพิวเตอรแที่เหลือใชมาประดิษฐแ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

น.ส.สมฤทัย กลับเจริญ
น.ส.วิไลลักษณแ ภูมิพันธแ
น.ส. สุพัตรา คุมแกว

ชื่อโครงการ

กระเชาจากปุุมคียแบอรแด

แผนก

บทคัดย่อ
ประโยชนแจากการนําวัสดุเหลือใชจากเคสคอมคอมพิวเตอรแและพั ดลมมาประดิษฐแ
เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีและทางชุมชน มีของเหลือใชมากมาย เราจึงคิดดนหา
แนวทางในการประดิษ ฐแพัดลมจากเคสเหลือใชใหเกิดประโยชนแมากที่สุดและยังชวย
ประหยัดงบประมาณของทางวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีและชุนชนและยังชวยในการนําวัสดุ
เหลือใชมากมายนํามารีไซเคิลใหกลับมาใชงานไดอีก
จากความเป็นมาที่กลาวไวขางตน จึงทําสิ่ งวัสดุเหลือใชมาประดิษฐแ จากอุป กรณแ
แหลือใชจากเคสคอมพิวเตอรแและพัดลมใหเกิดประโยชนแมากที่สุดและใชงานไดจริง
เพื่อประหยัดงบประมาณของทางวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีและของทางชุมชน และลด
ปริมาณขยะไดอีกดวย
ผลการดําเนินงานพบวา
เพื่อนําอุปกรณแคอมพิวเตอรแเหลือใชมาทําใหเกิดประโยชนแ เพื่อประหยัด
งบประมาณ
คอมพิวเตอรแ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแดังนี้
ธุรกิจ
1. เพื่อเป็นการรีไซเคิล สิ่งของที่ไมใชแลว
2. เพื่อเป็นการประหยัดคาใชจายตางๆ
3. เพื่อความคิดริเริ่มสรางสรรคแ
4. เพื่อความสวยงาม
เนื่องดวยปัจจุบันเรานิยมจัดของฝากตางๆ เพื่อเป็นขอ งฝากใหกับญาติผูใหญ
หรือจัดของฝากในเทศกาลเพื่ออํานวยความสะดวกและสวยงาม
ทําการศึกษาจากอาจารยแที่ปรึกษาของโครงการและแหลงความรูตางๆ ที่
สามารถให ความรูในเรื่องของกระเชาและลงมือทําโดยจะศึกษาจากการคัดปุุมคียแบอรแด

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

น.ส.ดวงนภา ประมัย
น.ส.สุลัดดา พรมสารี

นาฬิกาติดผนังจากแผน
CD (Wall clock made
from a CD)

นายสมชาย แสงแกว
นายพิสิษฐแ ฉวีวรรณวรกุล
นายนพพล ชูประทีป

สื่อการเรียนการสอนการ
ลงระบบฏิบัติการ
Windows และ
Microsoft Office ดวย
Flash

แผนก

บทคัดย่อ
ของขึ้นโครงหรือตัวกระเชาจากนั้นหาวีที่จะขึ้นหูกระเชา
จากการดําเนินการหูกระเชาไมแข็งแรง เนื่องจากทําดวยลวดจึงมีความออนตัว
ไมแข็งแรง มีแนวคิดวาเปลี่ยนหูกระเชาที่ทําจากลวดมาเป็นเหล็กเสนเพื่อที่จะได
แข็งแรงและรับน้ําหนักไดดีไมออนใสไดสบายแข็งแรง
คอมพิวเตอรแ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อทําใหหองเรียนในแผนกคอมพิวเตอรแธุรกิจ
ธุรกิจ
มีนาฬิกาใหนักศึกษาไดใชดูเวลาเขาเรียน หรือ เวลาออกเรียนแตละคาบชั่วโมง
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาดูวาภายในแผนกของเราขาด
อะไรบางและควรเพิ่มเติมอะไรจึงไดเล็งเห็นวาควรที่จะมีนาฬิ กาเพื่อไวสําหรับให
นักศึกษาไดใชดูในเวลาที่จะ เขา -ออก เรียนในแตละคาบนั้น ๆ เราจึงไดไปศึกษาวัสดุ
อุปกรณแวาสิ่งใดที่เหมาะควรกับนาฬิกาจึงไดลองนํา ฝาเคส แผน CD ปุุมคีบอรแด นํามา
ประดิษฐแใหไดเป็นตัวนาฬิกาขึ้นมา
ผลการดําเนินงานพบวานาฬิกาติดผนังจากแ ผนCDเราไดประดิษฐแขึ้นมาไดเกิด
ประโยชนแแกแผนกมากเพราะสามรถใชดูเวลาไดและชวยใหทัศนียภาพในแผนกดู
แตกตางและสวยงามขึ้น
คอมพิวเตอรแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ
ธุรกิจ
เนื่องดวยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก มีเทคโนโลยีเขามาอยาง
มากมาย แตสิ่งที่ผูคนตองมีนั้นก็คือ คอมพิวเตอรแ นั่นเอง คอมพิวเตอรแเป็นสิ่งอํานวย
ความสะดวกสบายในการพิมพแงานแทนการเขียนงาน ซึ่งปัจจุบันในสถานที่ตางๆนั้นจะ
มี คอมพิวเตอรแเอาไวทํางาน แตบางคนนั้นก็ไมรูวิธีการบํารุงรักษาคอมพิวเตอรแ และ
การเลือกซื้อคอมพิวเตอรแ แตที่เราเล็งเห็นถึงปัญหาสําคัญนั้นก็คือ การลง
ระบบปฏิบัติการ Windows และ การลงโปรแกรม Microsoft office ถาเรามีความรู

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
เบื้องตนเราก็สามารถลดรายจายไปไดอีกสวนหนึ่ง โดยที่เราไมตองจางชางใหมาลงการ
ลงระบบปฏิบัติการ Windows และโปรแกรม Microsoft office เรายังสามารถนําไป
ประกอบอาชีพเสริมไดอีกในการดําเนินงานนั้นผูจัดทํา
ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการลงระบบปฏิบัติการ Windows และโปรแกรม
Microsoft office มาวาผูคนสวนใหญจะลงระบบปฏิบัติการ Windows และโปรแกรม
Microsoft office ไมเป็นเราจึงทําสื่อการเรียนการสอนอันนี้ขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจ
ใหคนสวนใหญลงระบบปฏิบัติการ Windows และโปรแกรม Microsoft office เป็น
เพื่อเป็นการลดรายจายสวนหนึ่ง
ผลการดําเนินงานพบวา
ในตอนเเรกที่เราดําเนินการคือ การสอนถามผูคนเกี่ยวกับการลงระบบปฏิบัติการ
Windows และโปรแกรม Microsoft office พบวาผูคนสวนใหญนั้นลงเองไมเป็น จึง
จางชางลงใหเป็นประจําเราจึงคิดเเผนงานในการทําสื่อการเรียนการสอน
ระบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft office ดวย Flash เพื่อใหคนสวนให
เขาใจงายและลงเป็น

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.มณฑา เพชรสุก
น.ส.โสรยา พันธแนอย

ชื่อโครงการ
สื่อ E-learning เรื่อง
“ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรแ” ผานเว็บ
ไซดแ

น.ส.ชลธิกานตแ ทยานรัมยแ กลองกระดาษทิชชูจากฝา
น.ส.ปัทมาวดี พึ่งบางกรวย
เคสและปุุมคียแบอรแด

แผนก
บทคัดย่อ
คอมพิวเตอรแ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อสรางสื่อการเรียนการสอนเรื่องระบบ
ธุรกิจ
เครือขายคอมพิวเตอรแผานทางเว็บไซดแ ใหนักเรียน นักศึกษา ไดเขาใจเกี่ยวกับการใช
งานระบบเครือขายคอมพิวเตอรแ เพื่อใหเกิดคามสะดวกในการศึกษาระบบเครือขาย
และทําใหผูเรียนไดเห็นภาพจริงและมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น
ในการดําเนินงานนั้น ผูจัดทําไดทําการศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อจะนํามา
ประยุกตแใชกับโครงการใหสําเร็จลุลวง โดยการเขียนผังงานขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ
พรอมทั้งศึกษารวบรวมขอมูลจากหนังสือและอินเตอรแเน็ต
ผลการดําเนินงานโครงการโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจในการใชสื่อ Elearning เรื่อง “ระบบเครือขายคอมพิวเตอรแ” ผานเว็บไซดแ มีความพึงพอใจในรูปแบบ
การใชงาน มีเนื้อหาที่เขาใจงายและทําใหสะดวกตอการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
คอมพิวเตอรแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ
ธุรกิจ
1. เพื่อศึกษาโครงสรางภายในของอุปกรณแคอมพิวเตอรแ
2. เพื่อนําอุปกรณแคอมพิวเตอรแที่ไมใชแลวนํากลับมาใชใหมได
3. เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ
4. เพื่อนําไปใชเก็บกระดาษทิชชูได
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําได
ในปัจจุบันอุปกรณแทางคอมพิวเตอรแมีสภาพชํารุดและถูกนํามาทิ้งมากขึ้นทําให
เกิดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกสแจึงเป็นผลรวมที่ทําใหเกิดวิกฤตขยะลนประเทศซึ่งขยะเหลานี้
มีการยอยสลายไดยากกอใหเกิดปัญหาตอสภาพแวดลอมและสังคม
ปัญหาตางๆที่ทําใหเกิดขยะ จะไมสงผลกระทบตางๆ ใหเห็นในทันที แตภายใน
อนาคตอาจจะทําใหเกิดปัญหาตามมาอยางมากมาย ซึ่งทํายากตอการแกไข

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

น.ส.ญาดา นาคสกุล

แฟลชไดรฟหรรษา

น.ส.นงนุช รอดเจริญ
น.ส.อรอุมา วอนรัมยแ

ปูายชื่อหองเรียนจากฝา
เคส

แผนก

บทคัดย่อ
ดังนั้นถา เราไดนําอุปกรณแตางๆ ของคอมพิวเตอรแนํากลับมารีไซเคิลใชใหมอาจเป็น
หนทางชวยชวยเหลือสภาพแวดลอมและสังคมได
การจัดการทําคอมพิวเตอรแเรื่องนี้ ไดเลงเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเกิดความคิดที่
จะนําอุปกรณแที่เหลือใชจากคอมพิวเตอรแนํามาใชใหมใหเกิดประโยชนแมากขึ้น ทาง
ผูจัดทําจึงคิดจัดทําฝาเคสมาทําเป็นกลองใสทิชชู ซึ่งใชงานไดจริงโครงการเลมนี้ถาเกิด
ความผิดพลาดทางเนื้อหาหรืออื่น ๆ ประการใดจึงขออภัย ณ ที่นี้ดวย
คอมพิวเตอรแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ
ธุรกิจ
1. เพื่อใหรูปแบบของอุปกรณแที่ใชในการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบแฟลชไตรฟมี
ความสวยงามขึ้น
2. เพื่อเพิ่มมูลคาของแฟลชไดรฟหรรษา
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําได เนืองจากในปัจจุบัน รูปแบบการจัดเก็บขอมูล ใน
รูปแบบของแฟลชไดรฟมีความหลากหลายมากขึ้น จึงอยากทําใหแฟลชไดรฟทีมีความ
สวยงาม และนาใชมากขึ้นจึงทําแฟลชไดรฟหรรษา
ผลการดําเนินงานพบวา
การปั้นตุ฿กตาใสแฟลชไดรฟคอยขางใชเวลานาน เพระตองรอใหดินแหงกอนถึง
จะปั้นสวนอื่นตอได
คอมพิวเตอรแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ
ธุรกิจ
1. เพื่อนําอุปกรณแคอมพิวเตอรแมารีไซเคิลใหใชไดใหม
2. เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ
3. เพื่อนําไปติดตามหองเรียน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําได
เพื่อตองการนําวัสดุอุปกรณแที่เหลือใชมารีไ ซเคิลเพื่อใหเกิดประโยชนแมากขึ้นจะ
ไดไมเกิดขยะอิเล็กทรอนิกสแ หรือขยะไอทีซึ่งมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีความ
ตองการใชงานคอมพิวเตอรแและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแตาง ๆ อยางแพรหลายและเป็น
จํานวนมากทําใหเกิดขยะไอทีมากขึ้นตามตัวเชนกัน ขยะไอทีที่เกิดจากอุปก
รณแ
คอมพิวเตอรแมีอยูหลากหลายอยางอาทิเชน มอนิเตอรแ เคส คียแบอรแด เมาสแ สายแลนดแ
และอุปกรณแที่มีการใชงานมานานทําใหตองเปลี่ยนวัสดุชิ้นนั้นใหม เมื่อเปลี่ยนแลว
ชิ้นสวนเกาก็จะกลายเป็นขยะไอที ซึ่งวัสดุนั้นมีสวนนอยมากที่จะนํากลับมาใชอีกครั้งใน
สวนที่ไมสา มารถนํามารีไซเคิลไดนั้นก็จะนํามาฝังกลบ แตการทําเชนนี้ก็กอใหเกิด
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศเป็นวงกวางและใชเวลานานมากกวาจะ
ยอยสลาย
ปัญหาที่ทําใหเกิดขยะไอทีเหลานี้อาจจะไมแสดงผลกระทบใหเห็นทันที แตใน
อนาคตอาจจะเกิดปัญหามากมายตามมาตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ ซึ่งยากที่จะ
แกไข ดังนั้นถาเรานําวัสดุเหลือใชเหลานี้นํากลับมาใชใหมเพื่อลดการเกิดขยะและ
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอกจากจะเป็นการชวยเหลือสังคมแลวยังสามารถสราง
อาชีพไดอีกดวย
การจัดการทําโครงการคอมพิวเตอรแเรื่องนี้ ไดเล็งเห็นปัญหาที่ เกิดขึ้น จึงเกิด
ความคิดที่จะนําอุปกรณแที่เหลือใชจากคอมพิวเตอรแนํามาใชใหมใหเกิดประโยชนแดีกวาที่
จะนําไปทิ้งซึ่งฝาเคสที่นํามาทําปูายชื่อหองสามารถใชงานไดจริง โครงการเลมนี้ถาเกิด
ความผิดพลาดทางเนื้อหาหรืออื่น ๆ ประการใดจึงขออภัย ณ ที่นี้ดวย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.ศิริพร มีวงษแ
น.ส.ณัฐพร พันธุแกลา

น.ส.รจริน พูลเตา
น.ส.อัยลดา ประดับญาติ

ชื่อโครงการ
โต฿ะหรรษา (Table
Funny)

หนังสืออิเล็กทรอนิกสแ
วิชาการใชโปรแกรม
ประมวลผลคํา

แผนก
บทคัดย่อ
คอมพิวเตอรแ
การจัดทําโครงการนีม้ ีวัตถุประสงคแเพื่อนําคียแบอรแดที่เสียแลวหรือไมไดใชงาน
ธุรกิจ
แลวมาประดิษฐแเป็นสวนหนึ่งของโต฿ะหรรษา สามารถนําไปใชประโยชนแตางๆ เชน
เป็นโต฿ะ
สําหรับวางเขียนหนังสือ หรือทําการบาน และสามารถเลนเกมสแตอคําศัพทแอักษร
ภาษาอังกฤษตามรูปภาพ อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะทางดานความคิดและสมองและเพื่อ
ลดขยะอิเล็กทรอนิกสแที่มีขั้นตอนการยอยสลายยากในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําได
ทําการศึกษา
ผลการทําโครงการปรากฏวา การประเมินคุณภาพของโต฿ะหรรษา (Table
Funny) พบวา การประเมินโดยอาจารยแที่ปรึกษาประถทศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคแ คําศัพทแมีความเหมาะสมกับนักเรียนโดยสวนมากจะอยูใน
เกณฑแดีคือ สวนของการใชโต฿ะหรรษานั่งเขียนหนังสือหรือทําการบานอยูในเกณฑแดีมาก
สวนของการเลนเกมสแอยูในเกณฑแดี สวนของภาพรวมทั้งหมดอยูในเกณฑแดี
คอมพิวเตอรแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ
ธุรกิจ
1.เพื่อสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ วิชาการโปรแกรมประมวลผลคํา
2.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสแออนไลนแที่มีกา
รผานเครือข าย
อินเตอรแเน็ตหรือ อินทราเน็ต และศึกษาการกระจายสื่อที่สามารถทําไดอยางรวดเร็ว
3.เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนของผูเรียนจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสแวิชาการใชโปรแกรมประมวลผลคํา
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา
ผลการวิจัยปรากฏวา การประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

น.ส.นพรัตนแ ชูใจหาญ
น.ส.วัยวัฒนแ ตอนโพธิ์

ชื่อโครงการ

สิ่งประดิษฐแจากเคส
คอมพิวเตอรแ

แผนก

บทคัดย่อ
วิชาการใชโปรแกรมประมวลผลคํา จาการสุมกลุมตั วอยางนักเรียนระดับชั้น ปวช .1
จํานวน 20 คนพบวา ทางดานสื่อและเนื้อหา มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแ
เนื้อหามีความเหมาะสม ชัดเจนและสมบูรณแ สวนของเนื้อหาอยูในระดับคุณภาพดี
สวนของตัวอักษรอยูในระดับคุณภาพดีมาก สวนของรูปภาพอยูในระดับคุณภาพดีมาก
และสวนของแบบฝึกหัดอยูในระดับคุณภาพดี
คอมพิวเตอรแ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ เคสที่มีอยูเราสามารถนํามาประดิษฐแสิ่งของ
ธุรกิจ
ที่ชวยในการเรียนการสอนของอาจารยแไดการนํามารีไซเคิ ลมาใหเกิดประโยชนแและใช
งานไดจริงและประหยัดคาใชจายและไดผลงานออกมาเราสามารถประดิษฐแลําโพงมาติด
ยังหองปฏิบัติการและหาเครื่องขยายเสียงมาเพิ่มยังหองปฏิบัติการที่สามารถมาชวยใน
การเรียนการสอนของอาจารยแ และยังสามารถใชงานไดตลอดไปและเป็นประโยชนแตอ
แผนกคอมพิวเตอรแใน
การดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาการแปรรูปของใชแลวกลับมาใชใหม
หรือกระบวนการที่เรียกวา "รีไซเคิล " คือ การนําเอาของเสียที่ใชผานใหม ไดแก
กระดาษ แกว กระจก อะลูมิเนียม และพลาสติก "การรีไซเคิล " เป็นหนึ่งในวิธีการลด
ขยะ ลดมลพิษใหกับสภาพแวดลอม ลดการใชพลังงานและลดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไมใหถูกนํามาใชสิ้นเปลืองมากเกินไป
ผลการดําเนินงานพบวา จากการดําเนินการจัดทําโครงการเรื่องนี้ขึ้น โดยการนํา
ความรูที่ไดเลาเรียนมานั้น มาจัดทําเป็นสิ่งประดิษฐแจากเคสคอมพิวเตอรแที่ไดนําเสนอใน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.วิชุดา จําปาทอง
น.ส.วราพร โยงจิตตแ

น.ส.ดวงกมล สนองคุณ
น.ส.อลิสเบธ ชางเพ็ชรแผล

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
บทที่ 3 และดําเนินการสิ่งที่นําเสนอไปแลวและประดิษฐแชิ้น งานที่เราไดเสนอจนไดผล
งานออกเป็นที่นาพอใจเสร็จสมบูรณแแลว
ชุดโต฿ะเกาอี้จากเคส
คอมพิวเตอรแ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อตองการนําวัสดุอุปกรณแที่เหลือใชมารี
ธุรกิจ
ไซเคิลใหใชไดใหม อีกทั้งยังเป็นก ารลดการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกสแ ซึ่งเห็นปัญหาที่
เกิดขึ้นจึงเกิดความคิดที่จะนําวัสดุเหลือใชนํามาใชใหมใหเกิดประโยชนแและเพิ่มมูลคา
มากขึ้นการนําไปทิ้งใหเกิดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกสแที่ยากแกการทําลายทางผูจัดทําไดนํา
เคสที่ไมไดใชแลวนํามาทําเป็นโต฿ะและเกาอี้ ทําใหเกิดความแปลกใหมและเป็นการ
ใชความคิดริเริ่มสรางสรรคแอีกดวย
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําได ทําการศึกษาหาขอมูลจากอินเทอรแเน็ต เมื่อได
ขอมูล
มาทําการออกแบบและทําการเขาใจกับวิธีการทํา หลังจากนั้นก็จัดหา
อุปกรณแในการทําและเริ่มลงมือปฏิบัติงาน เมื่อสําเร็จก็ไดทําการทดลองใชงาน
ผลการดําเนินงานพบวา จากการดําเนินการจัดทําโครงการเรื่องนี่ขึ้น โดยการนํา
วัสดุเหลือใชจากคอมพิวเตอรแนั้นก็คือ เคสมาทําเป็นโต฿ะเกาอี้ขั้นตอนที่ไดนําเสนอไป
แลว บทที่3 ในบทนี้ จึงนําเสนอผลการสรางที่ ไดทําเสร็จสมบูรณแแลว
การสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรแ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ
คอมพิวเตอรแชวยสอนดวย
ธุรกิจ
1. เพื่อสรางการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนดวยการแตูนแอ นิเมชั่น
การแตูนแอนิเมชั่น เรื่อง
เรื่อง รูปแบบการเชื่อมตอดวยระบบเครือขาย
รูปแบบการเชื่อมตอระบบ
2. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ไดจากการเรียน บทเรียน
เครือขาย
คอมพิวเตอรแชวยสอนดวยการแตูนแอนิเมชั่น เรื่อง รูปแบบการเชื่อมตอดวยระบบ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

น.ส.กาญจนา คุมแกว
น.ส.พัทธมน รัมมะศักดิ์

ชื่อโครงการ

กระเปาจากสายแลนดแ

แผนก

บทคัดย่อ
เครือขายในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําได
ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรแ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ
ทําใหการเรียนการสอนตองมีการพัฒนาขึ้นดวยและการใชเทคโนโลยีก็เขามามีบทบาท
ในการเรียน การสอนเพิ่มมากขึ้นจึงจําเป็นตองพัฒนาเทคโนโลยีสื่อการสอนใหมีการ
พัฒนาตามไปดวย
สื่อการสอนเป็นเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนที่ชวยใหครูประสบ
ความสําเร็จในการสอนทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ สนุกสนานไปกับการเรียน
สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหเกิดความรูสึกอยากรู อยากทดลอง อยากปฏิบัติ
ตามบทเรียนที่กําลังเรียนอยูอยางดี และยังชวยใหผูเรียนไดมองเห็นภาพพจนแในสิ่งที่
เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมไดอยางชัดเจน
ผูจัดทําจึงเกิดแนวคิดสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาและหลัก
นิยมของสถานศึกษาปัจจัยสําคัญในการจัดทําการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน
ดวยการแตูนแอนิเมชั่น เรื่อง รูปแบบการเชื่อมตอดวยระบบเครือขายคอมพิวเตอรแเป็น
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน จึงมีความจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองนําเทคโนโลยีสื่อการ
สอน เขามาเกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือวาการนําเทคโนโลยีการสรางแอนิเมชั่น
ดวย Adobe Flash Player CS3 มาประกอบเขากับทฤษฎีเพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
เรียนการสอนมากขึ้น
คอมพิวเตอรแ การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ
ธุรกิจ
1. เพื่อนําอุปกรณแคอมพิวเตอรแที่ไมใชแลวนํากลับมาใชใหมได
2. เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
3. เพื่อนําไปใชเก็บปากกาหรือเงิน
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําได
ปัจจุบันอุปกรณแคอมพิวเตอรแที่ชํารุดไดเป็นวัสดุเหลือใชอยางมากมาย จนกอเกิด
เป็นขยะอิเล็กทรอนิกสแหรือขยะไอทีซึ่งมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีความตองการ
ใชงานคอมพิวเตอรแและอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแตางๆ อยางแพรหลายและเป็นจํานวน
มากทําใหเกิดขยะไอทีมากขึ้นตามตัวดวยเชนกัน ขยะไอทีที่เกิดจากอุปกรณแ
คอมพิวเตอรแมีอยูหลากหลายอยางอาทิ เชน มอนิเตอรแ เคส คียแบอรแด เมาสแ สายแลนดแ
และอุปกรณแที่มีการใชงานมานานทําใหตองเปลี่ยนวัสดุชิ้นใหม เมื่อเปลี่ยนแลวชิ้นสวน
เกาก็จะกลายเป็นขยะไอที ซึ่งวัสดุนั้นมีสวนนอยมากที่จะนํากลับมาใชอีกครั้งในสวนที่
ไมสามารถนํามารีไซเคิลไดนั้นก็จะนํามาฝังกลบ แตการทําเชนนี้ก็กอใหเกิดผ ลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศเป็นวงกวางและใชเวลานานมากกวาจะยอยสลาย
ปัญหาที่ทําใหเกิดขยะไอทีเหลานี้อาจจะไมสงผลกระทบใหเห็นทันที แตใน
อนาคตอาจจะเกิดปัญหามากมายตามมาตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ ซึ่งยากที่จะ
แกไข ดังนั้นถาเราสามารถนําวัสดุเหลือใชเหลานี้นํากลับมาใชใหมเพื่อลดการเกิดขยะ
และผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอกจากจะเป็นการชวยเหลือสังคมแลวยังสามารถ
สรางอาชีพไดอีกดวย
การจัดการทําโครงการคอมพิวเตอรแเรื่องนี้ ไดเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเกิด
ความคิดที่จะนําอุปกรณแที่เหลือใชจากคอมพิวเตอรแนํามาใชใหมใหเกิดประโยชนแดีกวาที่
จะนําไปทิ้งเพื่อใหเกิดขยะไอทีที่มากขึ้นทําใหยากแกการทําลาย ทางผูจัดทําจึงคิดนํา
สายแลนดแมาทําเป็นกระเปุา ซึ่งใชงานไดจริง โครงการเลมนี้ถาเกิดความผิดพลาดทาง
เนื้อหาหรืออื่นๆ ประการใดจึงขออภัย ณ ที่นี้ดวย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.ชลลกานตแ สุระพา
น.ส.ชุติมา โคมทอง
น.ส.สิริรักษแ อัฐนาค

ชื่อโครงการ
สมุนไพรดับกลิ่น
อเนกประสงคแ

แผนก
การบัญชี

น.ส.ฐิตินันทแ วงศแชัย
น.ส.เจนจิรา กึ่งกลาง
น.ส.จิราภรณแ กําเริบ

กลองแฟนซีจากลัง
กระดาษ

การบัญชี

บทคัดย่อ
การจัดทําโครงการเรื่องสมุ นไพรดับกลิ่นอเนกประสงคแนี้เกิดขึ้นจากแนวที่
ตองการใหมีการนําสมุนไพรมาใชในเรื่องของการดับกลิ่นไมพึงประสงคแแทนที่การใช
สารเคมีเพราะการใชสารเคมีนั้นมีโอกาสสูงที่อาจจะทําใหเกิดการแพหรือการระคาย
เคืองไดซึ่งนั้นก็หมายความถึงความปลอดภัยของผูใชนั่นเอง ดังนั้ นทางคณะผูจัดทําจึง
ตองการที่จะทําผลิตภัณฑแที่สามารถเห็นผลไดจริงเทียบเทากับผลิตภัณฑแในทองตลาด
และผลิตภัณฑแนั้นจะตองมั่นใจไดวามีความปลอดภัยแนนอน
ทางคณะผูจัดทําจึงไดเลือกใชคุณสมบัติของสมุนไพรไทยอยางขาซึ่งเรารูกันดีวา
ขานั้นมีความสามารถในเรื่องของการยับยั้งการเกิดแบคทีเรียและทางคณะผูจัดทําก็ได
นํากลิ่นหอมของดอกกุหลาบเขามาเป็นสวนหนึ่งของผลิตภัณฑแเพราะกลิ่นหอมของ
ดอกไมจะชวยทําใหเรารูสึกสดชื่นไดรวมไปถึงของใชในครัวเรือนอยางถานที่มีคุณสมบัติ
ในเรื่องของการดูดถาน ทางคณะผูจัดทําก็ไดนํามาเป็น สวนประกอบดวย เนื่องดวย
คุณสมบัติขางตนนี้จึงมั่นใจไดวาผลิตภัณฑแที่เราไดจัดทําขึ้นจะมีทั้งความปลอดภัยและ
คุณภาพของชิ้นงาน
เชื่อกันวามนุษยแทุกคนตางไดรับกลองของขวัญจากพระเจามาเหมือนๆ กัน แตสิ่ง
ที่อยูในกลองนั้นแตกตางกัน นั่นคือความสามารถพิเศษ หรือ Gift ที่เรียกวา พรสวรรคแ
มาจากประเทศอังกฤษชวงกลางศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นวันหยุดประจําปีของประเทศ
อังกฤษ แคนาดา นิวซีแลนดแ ออสเตรเลีย ถือเป็นวันที่นายจาง แจกกลองของขวัญ
(Box) ซึ่งอาจเป็นเสื้อผา อาหาร หรือเงิน แกลูกจางหรือคนรับใชในบานของตนเอง เพื่อ
แสดงถึงความขอบคุณและไมตรีจิตอันดี คลายกับการแจกโบนัสที่นายจางใหแกลูกจาง
ในประเทศอังกฤษเมื่อนานมาแลว คนรับใชจะนํากลองมาใหกับนายจางเมื่อกลับจาก

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

น.ส.กมลชนก มณีวงศแ
น.ส.จันทรแจิรา โลมาธร
น.ส.เมธาวี ทับทิมทอง

ชื่อโครงการ

แผนก

กลองเอนกประสงคแจาก
ชานออย

การบัญชี

บทคัดย่อ
งานในวันคริสตแมาส นายจางจะใสเงินลงในกลอง เป็นของขวัญในวันสิ้นปี ซึ่งเป็นที่มา
ของ boxing day พัฒนาการของมนุษยแเ ราไดมีการคิดคนการทํากลองของขวัญกัน
อยางหลากหลาย ชนิด แตยังมีกระดาษชนิดหนึ่งยังไมคอยมีผูนิยมมาใชทําเป็นกลอง
ของขวัญมากนักนั้นก็คือ “กระดาษลูกฟูก ” กระดาษลูกฟูกมีความทนทาน สูง กัน
กระแทกไดดีมีน้ําหนักเบา และมีราคาที่ถูก กระดาลูกฟูกถูกออกแบบในการใชงานทาง
ดายการขนสงเป็นสวนมาก จึงมีลักษณะเป็น ลอนลูกฟูก ( Corrugated Medium ) คือ สวนของกระดาษที่มีลักษณะเป็นคลื่น ขาดความสวยงาม คณะผูจัดทําจึงคิด
ประดิษฐแกลองของขวัญทําจากกระดาษลูกฟูกที่ขนานที่แตกตางและหลากหลาย
สามารถใชเป็นกลองใสของขวัญเนื่องในงานตางๆไดเป็นการเพิ่มมูลคาใหกับสิ่งประดิษฐแ
และเป็นการสรางรายไดใหกับตนเองในระหวางเรียนไดอีกดวย
โครงการนี้จัดทําขึ้นมีจุดประสงคแเพื่อ นําวัสดุที่เหลือใชทางการเกษตรกลับมาเพิ่ม
มูลคาและใชวัสดุทางธรรมชาติอยางคุมคา ซึ่งในโครงงานนี้เราไดนําชานออยมาทํา เป็น
วัสดุทางการเกษตรที่หาไดงายเพราะชานออยเป็นวัสดุทางการเกษตรในชุมชน
ประชาชนทั่วไปมีอาชีพเกษตรกรและปลูกออยเป็นอาชีพเสริม ออยยังเป็นวัตถุดิบทาง
อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย ซึ่งชานออยเหลานี้ถือไดวาเป็นขยะทาง
ชีวภาพที่ยอยสลายเองได แตในการยอยสลายนั้นตองเกิดจากแบคทีเรีย ที่เรียกวา เชื้อ
รา วิธีนี้จะสงผลกระทบตอระบบนิเวศนแ ทางกลิ่นที่เกิดจาการหมักหมมของชานออยจน
เกิดเชื้อราดําหรือเชื้อราแดง
ชานออยถือไดวาเป็นขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน นอกจากเป็นการลดปริมาณ
ขยะแลวยังเป็นการสรางรายไดใหกับชุมชนไดดวย การประดิษฐแกลองอเนกประสงคแมี
หลากหลายรูปแบบแตกตางกันออกไป เชน ทําเป็นกระบอกใสของ กลองใสคลิปหนีปก

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

น.ส.ทองกวาว บุญศิริ
น.ส.อนิตรา โลหิตเสน
น.ส.อัมรา วันหวัง

น้ํายาลางจานประกายมุก7
สี (Wash the plate
color pearl Shine
seven)

การบัญชี

น.ส.สุภัคนันทแ ศรีสงา
น.ส.เสาวภาคยแ จะวิเสน
น.ส.บัว ประยูร

โมบายหลอดอโรมา

การบัญชี

บทคัดย่อ
ระดาษ กลองใสของใชเอนกประสงคแในสํานักงานหรือของใชสวนตัว
ผูจัดทําโครงการไดเล็งเห็นปัญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงเกิดแนวคิดสิ่งประดิษฐแจาก
น้ํายาลางจานแบบเดิมนํามาประยุกตแและนํามาผสมกับวัตถุดิบที่มาจากแหลงธรรมชาติ
และมุกมาประดิษฐแใหเกิดประโยชนแสีมีความโดดเดนและมุกยัง มีสวนชวยในการบํารุง
ผิวพรรณเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับ ทานแมบานและยังเป็นการนําวัตถุดิบทองถิ่นมา
ประยุกตแใหเกิดประโยชนแ
ในการดําเนินงานผูจัดทําไดทําการศึกษาขั้นตอนการทําน้ํา ยาลางจานโดยการ
ประยุกตแวัตถุดิบทองถิ่นมาพัฒนาใหเกิดทางเลือกแ ก ทานแมบานโด ยการนํา สีที่สกัด
จากวัตถุดิบธรรมชาติ เชน ( อัญชัน มะเขือเทศ ขมิ้น เตยหอม แครอท มะนาว ) และ
มุก เพื่อดึงดูดความสนใจเพื่อคุณคาทางการตลาดใหแกสินคา
ผลการดําเนินพบวา สิ่งประดิษฐแ คือ น้ํายาลางจานประการมุก 7 สี สามารถ
ดึงดูดใหแกผูสนใจเป็นจํานวนมาก จึงทําใหผู คนเล็งเห็นถึง วัตถุดิบธรรมชาติ และ
สามารถนํามาประยุกตแใหมีประสิทธิภาพทั้งยังชวยเพิ่มคุณคาของวัตถุดิบธรรมชาติ
การทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อประดิษฐแโมบายหลอดอโรมา จากหลอดดื่ม
ที่ใชแลวมาใชรวมกับกลิ่นอโรมา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก การใชประสาทสัมผัส
ในการรับกลิ่นของแตละบุคคล
ผลการดําเนินการพบวา
กลิ่นมีความสัมพันธแตอความรูสึก อารมณแ และพฤติกรรมของมนุษยแนับแตกําเนิด

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

น.ส.กนกวรรณ สงเคราะหแ
น.ส.จารุวรรณ เชียงตน
น.ส.อนุตร ทองเกษร

ชุดฝึกทักษะปริศนาอักษร
ไขวศัพทแบัญชี

การบัญชี

บทคัดย่อ
แตอิทธิพลของกลิ่นซึ่งที่แทจริง สูงยิ่งตอทัศนคติพฤติกรรม นั้นก็เป็นเรื่องที่เขาใจได
เพราะรางกายและจิตใจมนุษยแยอมมิ รูเทาทันกลไกของการโนมนาว ที่มองไมเห็นจับ
ตองไมได กลิ่นชวยกระตุนความสนใจความจํา ตื่นตัว กลิ่นเพิ่มความเชื่ อมั่นในผลงาน
ชวยเพิ่มความผอนคลาย โมบายหลอดอโรมาสามารถเพิ่มความหอม และความสดชื่น
ตางจากโมบายหลอดปกติที่ใชประดับตกแตงเทานั้น
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาผลการจัดทําสิ่งประดิษฐแ ชื่อสิ่งประดิษฐแ
ชุดฝึกทักษะปริศนาอักษรไขวศัพทแบัญชี กลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้ไดแกนักเรียน
นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จํานวน
100 คน โดยสง
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางกรอกเอง การวิเคราะหแขอมูลโดยการคํานวณหาคารอยละ
คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
จากการศึกษาพบวาสถานภาพทั่วไป ของผูเขารวมจํานวน 100 คน จําแนกเป็น
ปวช. เป็น 80 คน คิดเป็นรอยละ 80 และ ปวส . จํานวน 20 คน คิดเป็นรอยละ 20
และจํานวน 100 คน จําแนกเป็นชาย 2 คน คิดเป็นรอยละ 2 และหญิง 98 คน คิดเป็น
รอยละ 98
จากการศึกษาความคิดเห็นของผูเขารวมพบวาความคิดเห็นของผูเข ารวมกิจกรรม
มีความเหมาะสมดีมีคาเฉลี่ยโดยรวม 3.99 วิเคราะหแเป็นรายขอพบวาความเหมาะสม
ของกิจกรรมสูงสุดคือ ความเหมาะสมดานความคิดสรางสรรคแ มีคาเฉลี่ย 4.35 และ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

น.ส.ประดุจดาว สุขมั่น
น.ส.ศิริรัตนแ ออนทรัพยแ
น.ส.อารียา เจริญวงษแ

ชื่อโครงการ

แผนก

ขวดแหงความทรงจํา

การบัญชี

บทคัดย่อ
กิจกรรมที่จัดใหการดําเนินงานไดดีเป็นอันดับถัดมาคือ ความเหมาะสมดานการใช
ประโยชนแ มีคาเฉลี่ย 4.28 ความเหมาะสมดานประสิทธิภาพการทํางาน มีคาเฉลี่ย 3.91
ความเหมาะสมดานความแข็งแรง มีคาเฉลี่ย 3.86 ความเหมา ะสมดานการออกแบบ
การทํางาน มีคาเฉลี่ย 3.57
ผูจัดทําโครงการไดเล็งเห็นปัญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากสิ่งประดิษฐแในรูปแบบขวด
โหลแกวในรูปแบบเดิมๆ จึงไดนํามาประยุกตแและไดนํามาดัดแปลงใหเป็นสิ่งประดิษฐแใน
รูปแบบใหมที่ไมซ้ําใครมาประดิษฐแใหเกิดประโยชนแสีสันความสวยงามและแสดงถึง
ความโดดเดนของขวดแหงความทรงจําในรูปแบบขวดบรรจุภัณฑแเพื่อเพิ่มทางเลือก
ใหกับบุคคลทั่วไป วัยรุน หรือบุคคลที่ชื่นชอบสิ่งประดิษฐแในรูปแบบขวดแห งความทรง
จําที่ดูแปลกใหมและสวยงามและยังเป็นการนําวัสดุอุปกรณแตางๆ ที่สวยงามมาตกแตง
และประยุกตแใหเกิดความสวยงามและสรางความโดดเดนใหกับชิ้นงานใหมีคุณคามาก
ยิ่งขึ้น ในการดําเนินงานผูจัดทําไดทําการศึกษาขั้นตอนการประดิษฐแโดยการประยุกตแ
วัสดุอุปกรณแตามทองตลาดม าพัฒนาใหเกิดทางเลือกแกบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบสิ่งของ
สวยงามโดยการนําขวดบรรจุภัณฑแมาใชแทนขวดโหลแกวและตกแตงดวยวัสดุอุปกรณแ
ที่สวยงามตางๆ เชน (ตุ฿กตา ปากกาเพนทแสี ริบบิ้น โฟม และอุปกรณแเบ็ดเตล็ด เชน
หัวใจ) เพื่อดึงดูดความสนใจเพื่อคุณคาทางการตลาดใหแกสินคา
ผลการดําเนินงานพบวา สิ่งประดิษฐแ คือ ขวดแหงความทรงจํา สามารถดึงดูด
ใหแกผูสนใจเป็นจํานวนมาก จึงทําใหผูคนเล็งเห็นถึง สิ่งวัสดุเหลือใชอยางขวดพลาสติก
และสามารถนํามาประยุกตแใหมีประสิทธิภาพทั้งยังชวยเพิ่มคุณคาของสิ่งประดิษฐแใน
รูปแบบใหม

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.เจนจิรา ถาวรรัมยแ
น.ส.นัฐชา ภูพังเทียม
น.ส.อัจฉรา บัวหาญ

ชื่อโครงการ
พวงกุญแจจากหลอดดื่มน้ํา

แผนก
การบัญชี

น.ส.ขวัญฤทัย ออนทรัพยแ
น.ส.นงนุช แยมเนตร
น.ส.ลูกน้ํา นาคแสงทอง

ที่หนีบกระดาษตั้งโต฿ะจาก
ฝาขวดน้ํา

การบัญชี

บทคัดย่อ
คณะผูจัดทําไดเห็นถึงปัญหาหลอดน้ําพลาสติกเพิ่มมากขึ้น จึงคิดคนนําหลอดน้ํา
พลาสติกที่ไมไดใชการแลวนํากลับมาใชใหมใหเกิดประโยชนแจนเป็นแนวคิดที่จะทําพวง
กุญแจจากหลอดน้ําพลาสติก โดยนําหลอดมาตัดพนสีเพื่อความสวยงามใหกับชิ้นงาน
สามารถนํามาจําหนายเพื่อสรางรายไดและเป็นอีกแนวทาง หนึ่งที่จะชวยลดปริมาณ
หลอดพลาสติกและใชทรัพยากรอยางคุมคา อีกทั้งเป็นการนําของเหลือใชมาทําใหมี
มูลคาและเกิดประโยชนแ
ในการดําเนินงานผูจัดทําไดทําการศึกษาขั้นตอนการทํา พวงกุญแจ โดยการนํา
หลอดพลาสติกที่ไมไดใชมาดัดแปลงเป็นสิ่งประดิษฐแเพื่อดึงดูดความสนใ จกับบุคลที่ชื่น
ชอบในสิ่งประดิษฐแ และเพิ่มคุณคาทางการตลาดใหแกสินคา
ผลการดําเนินพบวา สิ่งประดิษฐแ คือ พวงกุยแจจากหลอดดื่มน้ํา สามารถดึงดูด
ใหแกผูสนใจเป็นจํานวนมาก จึงทําใหผูคนเล็งเห็นถึง หลอดพลาสติกที่เหลือใช และ
สามารถนํามาประดิษฐแใหเกิดรายไดทั้งยังชวยเพิ่มคุณคาของหลอดดื่มน้ํา
ผูจัดทําโครงการไดเล็งเห็นถึงปัญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น จึงเกิดแนวคิดสิ่งประดิษฐแ
จาดฝาขวดน้ํามาประยุกตแและไดนํามาดัดแปลงใหเป็นสิ่งประดิษฐแในรูปแบบใหมที่ไมซ้ํา
ใครมาประดิษฐแใหเกิดประโยชนแสีสันความสวยงามและรวมถึงความโดดเดนของที่หนีบ
กระดาษตั้งโต฿ะจากฝาขวดน้ําเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับบุคคลทั่วไป วัยรุนหรือบุคคลที่ชื่น
ชอบสิ่งประดิษฐแหนีบกระดาษตั้งโต฿ะจากฝาขวดน้ําที่ ดูแปลกใหมและสวยงามยังเป็น
การนําวัสดุอุปกรณแตางๆ ที่สวยงามมาตกแตงและประยุกตแใหเกิดความสวยงามและ
สรางความโดดเดนใหกับชิ้นงานใหมีคุณคามากยิ่งขึ้น
ในการดําเนินงานผูจัดทําไดทํากา รศึกษาขั้นตอนการทําที่หนีบกระดาษ เพื่อ
ดึงดูด ความสนใจ เพื่อคุณคาทางตลาดใหแกสินคาเพื่อพัฒนาทางเลือกใหแกบุคคลที่

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

น.ส.เพ็ญประภา ทรัพยแ
สมบูรณแ
น.ส.เกศศิริ อินทรแสุขน.ส.
วรรณนิสา อินทรแพันงาม

พวงกุญแจตุ฿กตาจาก
กระดาษลูกฟูก / (Key
projects of corrugated
paper)

การบัญชี

บทคัดย่อ
ชื่นชอบสิ่งสวยงามโดยการนําฝาขวดน้ํามาใชเป็นฐานและตกแตงดวยวัสดุอุปกร ณแและ
ของตกแตงตางๆ
ผลการดําเนินการพบวา สิ่งประดิษฐแ คือ หนีบกระดาษตั้งโต฿ะจากฝาขวดน้ํา
สามารถดึงดูดความสนใจใหแกลูกคาและผูสนใจเป็นอยางมาก จึงทําใหผูคนเล็งเห็นถึง
สิ่งวัสดุเหลือใชอยางฝาขวดน้ําพลาสติกสามารถนํามาประยุกตแใหมีประสิทธิภาพและยัง
ชวยเพิ่มคุณคาของสิ่งประดิษฐแในรูปแบบใหม
การนํากระดาษที่มีลักษณะเป็นลอนมีสีสันสวยงามมาทํานอกจากจะหาซื้อได
งายแลวยังสามารถลดตนทุนในการทําเนื่องจากกระดาษลูกฟูกแผนหนึ่งมีขนาดแผนที่
ใหญและกวางจึงสามารถทําไดหลายตัวแลวจึงนํามาประดิษฐแโดยถายทอดจินตนาการ
ลงไปใหมีความคลายคลึงกับตัวการแตูนหรือสัตวแชนิดตางๆโดยใชปืนกาวและแทงกาวที่
ชวยในเรื่องของการประกอบเขาเป็นรูปเป็นราง ทําใหงานจากกระดาษลูกฟูกมีคุณคา
มากยิ่งขึ้น และมีเสนหแดึงดูดความสนใจแกผูพบเห็น
จึงทําใหเห็นไดวากระดาษลูกฟูกนั้นเป็นที่รูจักกันมานานและสามารถนํามาใช
ประโยชนแไดหลายอยางหลายประการแลวผูคนสวนใหญชอบหอยพวงกุญแจไวกับ
กระเปาสะพาย กระเปาปากกา ลูกกุญแจรถ และลูกกุญแจบาน เป็นตน พวกเราจึงคิด
ที่จะประดิษฐแพวงกุญแจที่แปลกใหมโดยมีวัสดุหลักในการทําคือกระดาษลูกฟูกและเพื่อ
เพิ่มมูลคาและดึงดูดความสนใจโดยการนําพวงกุญแจ และกระดิ่งเม็ดเล็กที่มีสีสัน
สวยงามมาประกอบเขาไปดวย และการที่คณะผูจัดทําไดทําโครงการนี้ขึ้นมาก็เพราะวา
ตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบันโลกไดมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ผูคนจึงมีคานิยมที่แปลกใหมอยู
เสมอ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
ในการจัดทําโครงการจึงมีวัตถุประสงคแดังนี้
1 เพื่อใหไดสิ่งประดิษฐแที่เกิดจากความรวมมือกันภายในกลุม
2 เพื่อตอยอดจากสิ่งที่มีอยูแลวใหเป็นสิ่งที่แปลกใหม
3 เพื่อใหไดพวงกุญแจจากกระดาษลูกฟูก
4 เพื่อใหไดสิ่งประดิษฐแที่มีคุณภาพ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.วรรณวลี ตานี
น.ส.วรรณวิภา จิตรแรักษแ

น.ส.นัชชา เจริญสุข
น.ส.ปาริฉัตร ปกปูอง

ชื่อโครงการ
โครงการศึกษาการทําโคม
ไฟไลยุง

แผนก
การบัญชี

โครงการศึกษาการทํา
น้ํามันสมุนไพร

การบัญชี

บทคัดย่อ
โครงการวิชาชีพโคมไฟไลยุง มีวัตถุ
ประสงคแเพื่อใหนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไดความรูในการทําโคมไฟไลยุง
สรุปผลของโครงการวิชาชีพโคมไฟไลยุง คณะผูจัดทําโครงการวิชาชีพไดปรึกษา
อาจารยแที่ปรึกษาและทําการแกไขขอมูลใหถูกตองตามวัตถุประสงคแที่จัดทําและเสนอ
ตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติโครงการวิชาชีพและการจัดทํางบประมาณ คณะผูจัดทํา
แบงหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางาน จากนั้นไดสรุปผลการประชุม เพื่อใหเป็นไป
ตามวัตถุประสงคแของโครงการวิชาชีพ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได
มีความรูความเขาใจในความสําคัญของการผลิตโคมไฟไลยุงจํา หนายเอง รูจักการ
ปรับปรุงและพัฒนาสินคาของตนใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นความรูติดตัวไปใชในการ
ประกอบอาชีพของตนเองในวันขางหนา คณะผูจัดทําโครงการไดสังเกตพบวา มีความ
คิดเห็นตอโครงการวิชาชีพโดยภาพรวมอยูในระดับดี ทําใหประสบผลสําเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงคแของโครงการวิชาชีพโคมไฟไลยุง
โครงการเรื่องน้ํามันสมุนไพร ผูจัดทําไดคิดคนทําการดัดแปลงใหแตกตางจะที่เคย
พบเห็น โดยนําเอาสมุนไพรที่มีอยูตามครัวเรือน คือ ใบมะกรูดหรื อผิวมะกรูดมาเป็น
สวนประกอบหลักของน้ํามันสมุนไพรมะกรูด สรรพคุณโดยรวมของมะกรูดชวยผอน
คลายความเครียด คลายความกังวล ทําใหจิตใจสงบนิ่ง ดวยการสูดดมผิวมะกรูดหรือ
น้ํามันมะกรูดจะชวยไดระดับหนึ่ง แตการใชไมควรจะใชความเขมขนมากกวา
1%
เพราะอาจจะทําใหเกิดการระคายเคืองได จึงไดจัดทําผลิตภัณฑแน้ํามันสมุนไพรมะกรูด
ขึ้นมาเพื่อใหผูที่มีความสนใจในเรื่องสมุนไพรมะกรูด สามารถนําเอาไปทําการศึกษาได
ตอไป
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจ สรุปไดวา ผูทดลองใชผลิตภัณฑแสวนใหญ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

น.ส.ลอองดาว ภักดี
น.ส.มณฑา พานไกร

พริกขี้หนูสูมด

การบัญชี

น.ส.รัตติยา อนเตา
น.ส.ลลิตา บัวจันทรแ

น้ําวุนสมุนไพร

การบัญชี

บทคัดย่อ
พอใจมากที่สุด คือ สามารถบรรเทาอาการหนามืด วิงเวียนศีรษะ และนอยที่สุด คือ
ความสามารถในการใชไลยุงและผูทดลองใชผลิตภัณฑแอยูในชวงอายุ 35 ปี ขึ้นไป
รองลงมาอยูในชวงอายุ 26-35 ปี และเมื่อพิจารณาตามอาชีพพบวา ผูที่ยอมรับใน
ผลิตภัณฑแสวนใหญมีอาชีพคาขาย และอาชีพรับจาง
โครงงานเรื่อง พริกขี้หนูสูมด นี้จัดทําขึ้นเพื่อตองการศึกษาคนคว าเกี่ยวกับการ
นําสมุนไพรมากําจัดมดที่สามารถใชกําจัดมดไดดีพอกับสารเคมีหรือไม ตนทุนต่ําและไม
เป็นอันตราย เพราะใชวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ เชน พริก กระชาย มะกรูด โดยมีขั้นตอน
การศึกษาคนควาโดยการนําเอามะกรูดปอกเอาแตผิว พริก กระชาย มาปั่นรวมกันให
พอละเอียดจากนั้นนํามากรองเอาแตน้ํา จากนั้นใสปูนปลาสเตอรแลงไป คนใหเขากัน ใส
ปูนปลาสเตอรแใหเยอะพอประมาณ ใหเป็นขนๆและนําสีผสมอาหารใสลงไป คนจนเขา
กันจากนั้นปั้นดินน้ํามันใหเป็นรูปพริก นําปูนปลาสเตอรแที่ผสมเสร็จแลวนํามาเทลง
แมพิมพแดินน้ํามันที่ปั้นเป็นรูปพริกจากนั้นนําไปตากแดดจนแหงพอปูนปลาสเตอรแแหง
เป็นรูปพริกแลว ก็นํามาแกะออกจากแมพิมพแ จากนั้นสามารถนํามาใชไดเลยและเมื่อ
นําไปกําจัดมด แมลงสาบนั้นจะเกิดผลอยางไร
ผลการวิจัยพบวา นําไปกําจัดแมลงสาบไดจริงและมีประสิทธิภาพดีพอกับ
ผลิตภัณฑแกําจัดมดที่มีสารเคมี มีตนทุนต่ํากวา สามารถทําใชไดเองภายในครัวเรือนทํา
ใหประหยัดคาใชจายไดอีกดวย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแของการวิจัยนี้ เพื่อทําน้ําวุนสมุนไพร การนําน้ํา
สมุนไพรมาแปรรูป เพื่อใหทราบถึงสรรพคุณของพืชสมุนไพร ที่สามารถทําใหเกิดรายได
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ และทําใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางน้ําหวานกับน้ํา
สมุนไพร โดยมีการทดลองโดยใชสมุนไพร เชน ใบเตย อัญชัน เก฿กฮวย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

น.ส.สมจิตร โคตรดี
น.ส.สุพรรษา พินิจการ
น.ส.สุวนันทแ จันทรแกระจาง

นานาขาวแตเน

การบัญชี

กลวยมีไส

การบัญชี

น.ส.จริยา ยิ้มขลิบ
น.ส.นริศรา สุขประเสริฐ

บทคัดย่อ
ผลการวิจัยการทดลองน้ําวุนสมุนไพร น้ําใบเตย น้ําอัญชัน น้ําเก฿กฮวย โดยการ
ทดลองดื่มสามารถดับกระหายไดจริงและสามารถผลิตเพื่อจําหนายและสรางรายได ซึ่ง
สมุนไพรไทยสามารถนํามาใชใหเกิดประโย ชนแโดยทําเป็นน้ําวุนสมุนไพรสามารถดับ
กระหายและจําหนายสรางรายได เป็นอยางดี
ขอเสนอแนะในครั้งนี้ คือ การนําสมุนไพรอื่นๆ มาประยุกตแใชในการปรับปรุงคือ
การนําเอาสมุนไพรชนิดอื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทําเยลลี่สมุนไพร
โครงการเรื่อง นานาขาวแตเนนี้จัดทําขึ้นเพื่อทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการ
อนุรักษแขนมไทย ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย นานาขาวแตเนนั้นไดประยุกตแมาจากขนม
ขาวแตเนธรรมดาที่ราดหนาดวยน้ําตาลปิ๊ป ที่ทํามาเป็นขนมทานเลน แตขนมนานาขาว
แตเนนี้จะนําขาวเหนียวที่ตากแหงแลวไปทอดจนขาวพองตัวขึ้นมา จากนั้นนํามาพักไว
สวนการทําหนาที่นํามาราดหนาขนมขาวแตเนนั้น นําแยมสตรอเบอรี่ แยมช็อคโกแลต
แยมสม และอื่นๆมาราดบนขนมขาวแตเนและนําหนาตางๆ เชน เกล็ดช็อคโกแลตบ ราว
นี่ กลวยฉาบ มาโรยบนหนาแยม ใหนารับประทาน
ผลการวิจัยพบวา การทําขนมขาวแตเนหนาตางๆ นั้นหนาแยมสตรอเบอรี่
แยมช็อคโกแลต2 หนานี้มีผูนิยมรับประทานมากที่สุดเพราะ 2 ไสนี้ เมื่อนําไปราดบน
ขนมขาวแตเนนั้น พอไดรับประทานเขาไปมันสามารถเขากันไดดีกว าหนาแยมสมเพราะ
แยมสมมีรสเป รี้ยวทําใหไมเขากับขนมขาวแตเนจึงทําใหหนาแยมสตรอเบอรี่แ
ละ
แยมช็อคโกแลตไดรับความนิยมมากที่สุด
โครงงานเรื่องกลวยมีไสนี้จัดทําขึ้นเพื่อตองการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการอนุรักษแ
ขนมไทยที่กําลังสูญหายไป กลวยมีไสนั้นไดประยุกตแมาจากกลวยฉาบธรรมดาเคลือบ
ดวยน้ําตาลที่สามารถเป็นขนมกินเลนได แตกลวยมีไสจะหั่นกลวยเป็นวงกลมตาม

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

น.ส.กาญจนา คลายสุวรรณ โครงการศึกษาการทําขนม
น.ส.ลักขณา อุประปุูย
ดอกจอกหนาฝอยทอง

แผนก

การบัญชี

บทคัดย่อ
ลักษณะของกลวยจากนั้นนําไปทอดดวยไฟออนๆจนพอเหลืองจากนั้นนํามาขึ้นมาพักไว
และโรยเกลือลงไปเล็กนอย มีไสสับปะรด ไสแยมสม ไสน้ําพริกเผาหมูหยอง
ผลการวิจัยพบวา การทําไสตางๆนั้นไสสัปปะรด พริกเผาหมูหย็องและไสแยมสม
มีคนชอบทานมากที่สุดเพราะ3ไสนี้เมื่อนําไปใสกับกลวยฉาบนั้นพอกินเข าไปมันเขากัน
ไดดีกวา ไสแยมสมสับปะรดมีรสเปรี้ยวหวานทําใหเขากับกลวยซึ่งมีรสเค็มนิดๆ ไสพริก
เผาหมูหยองมีรสชาติเผ็ดนิดๆเพื่อตัดความเลี่ยนของกลวยจึงทําให 3ไสนี้จึงไดรับความ
นิยมมากที่สุด
โครงการวิชาชีพขนมดอกจอกมีวัตถุประสงคแเพื่อใหนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไดความรูในการผลิตขนมดอกจอก
สรุปผลของโครงการวิชาชีพขนมดอกจอก คณะผูจัดทําโครงการวิชาชีพได
ปรึกษาอาจารยแที่ปรึกษาและทําการแกไขขอมูลใหถูกตองตามวัตถุประสงคแที่จัดทําและ
เสนอตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติโครงการวิชาชีพและการจัดทํางบประมาณ คณะ
ผูจัดทําแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางาน จากนั้นไดสรุปผลการประชุม เพื่อให
เป็นไปตามวัตถุประสงคแของโครงการวิชาชีพ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ไดมีความรูความเขาใจในความสําคัญของการผลิตขนมดอกจอกจําหนายเอง
รูจักการปรับปรุงและพัฒนาสินคาของตนใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นความรูติดตัวไปใชใน
การประกอบอาชีพของตนเองในวันขางหนา คณะผูจัดทําโครงการไดสังเกตพบวา มี
ความคิดเห็นตอโครงการวิชาชีพโดยภาพรวมอยูในระดับดี ทําใหประสบผลสําเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงคแของโครงการวิชาชีพขนมดอกจอก

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
สาขางานการบัญชี
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
น.ส.นัฏฐา เกษชฎา
น.ส.ปรียาภรณแ พะตะวงคแ

ชื่อโครงการ
เกลือสครับสมุนไพร

แผนก
การบัญชี

บทคัดย่อ
โครงงานเรื่อง เกลือสครับสมุนไพร นี้จัดทําขึ้นเพื่อตองการศึกษาคนควา
เกี่ยวกับการนําสมุนไพรมาทําเป็นสครับขัดผิว ซึ่งสมุนไพรมีราคาไมแพงและหาไดตาม
ครัวเรือนเพราะสมุนไพรไทยมีประโยชนแตอผิว ผูจัดทําจึงนํา ตําลึงมาเป็นสวนผสมใน
การทําสครับ โดยมีขั้นตอนการศึกษาคนควาโดยการนําตําลึงมาตากและนําไปอบตําให
เป็นผง นําเกลือบริสุทธิ์มาผสมกับตําลึง น้ําผึ้ง เบบี้ออย ลแ วิตามินอี ใสน้ํามันหอม
ระเหย จากนั้นก็สามารถนํามาใชขัดผิวไดและเมื่อนําไปขัดผิวนั้นจะเกิดผลอยางไร
ผลการวิจัยพบวา เมื่อนําไปขัดผิวทําใหผิวชุมชื่น สะอาดและมีประสิทธิภาพดี
พอกับผลิตภัณฑแอื่นที่มีสารตางๆมีตนทุนต่ํากวา สามารถทําใชเองในชีวิตประจําวั นและ
ประหยัดคาใชจายไดอีกดวย

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้จัดทา
นายณรงคแศักดิ์ บุญเรือง
นายธิปก
ชูแสง
นายนรินทรแ ไขมุก

ชื่อโครงการ
เครื่องดูดเก็บและฟื้นฟูสาร
ทําความเย็น R-134a
สําหรับรถยนตแ

แผนก
งานยานยนตแ

บทคัดย่อ
การจัดทําโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อออกแบบและสรางเครื่ องดูดเก็บ
และฟื้นฟูสารทําความเย็น R-134a สําหรับรถยนตแแบบ 3 in 1 รวมถึงการ นําสารทํา
ความเย็น R-134a ในระบบปรับอากาศรถยนตแที่ยังมีสภาพยังใชงานได มาฟื้นฟู และ
นํากลับใชไปไดใหมเพื่อชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตและ ลดตนทุน ใน
ภาระงานซอมระบบทําความเย็นและ การจัดซื้อ สารทําความเย็น ที่มีราคาที่สูง โดยมี
สมมุติฐานในการศึกษา คือ เครื่องดูดเก็บและฟื้นฟูสารทําความเย็น R-134a สําหรับ
รถยนตแแบบ 3 in 1 สามารถทําสุญญากาศ เติมสารทําความเย็นและนําสารความเย็น
ที่ฟื้นฟูกลับใชใหมไดและประหยัดในการซื้อสารทําความเย็นใหมและชวยลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมอีกทั้งยังสามารถพัฒนาไปสูเชิงพาณิชยแในการซื้อ -ขายสารทําความเย็น
ในการประกอบอาชีพชางเครื่องปรับอากาศไดเป็นอยางดี
กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ศูนยแบริการหรือรานซอมทั่วไปที่มีการซอมบํารุงในระบบ
ปรับอากาศ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก เครื่องดูดเก็บและฟื้นฟูสารทําความเย็น
R-134a สําหรับรถยนตแที่จัดสรางขึ้น คาสถิติที่ใชในการศึกษาคือ คาเฉลี่ยในการดูดสาร
ความเย็นออกจากระบบทั้งหมด ผลการศึกษามีดังนี้ การทดลองดูดน้ํายาสารทําความ
เย็นสารทําความเย็น R-134a สําหรับรถยนตแแบบ3in 1 โดยสารทําความเย็นในสถานะ
แก฿สจะถูกดูดดวยคอมเพรสเซอรแจะถูกอัดใหเกิดแรงดันผานไประบายความรอนดวย
คอนเดนเซอรแเพื่อลดอุณหภูมิความรอนใหเป็นของเหลวที่มีความดันและสงผาน รีซีฟ
เวอรแ-ดรายเออรแ 2 ตัวและฟิลเตอรแ 1 ตัว เพื่อกรองสิ่งสกปรกและดูดความชื้นในสาร
ทําความเย็นจึงมีความสะอาดและ มีประสิทธิภา พเพื่อกักเก็บในถัง มีความสามารถใน
การดูดเก็บสารทําความเย็น R-134a จากระบบปรับอากาศหมด โดยใชเวลาเฉลี่ย 3
ปอนดแตอนาที ในการดูดเก็บสารทําความเย็นที่เป็นของเหลว

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายพิเชฐ คุมนุช
นายสายธาร แซตัน
นายศิริชัย บุตรมาลา

ชื่อโครงการ
ชุดสาธิตการถอดประกอบ
แผนคลัตชแ

นายวัทรชัย โสนรินทรแ
นายสมพร ขําประดิษฐแ
นายฐาปกรณแ โกมลวิทยแ

ชุดฝึกผาเกียรแขับหลัง

นายพัชรพล สนองเดช
นายฤทธิชัย เสือสูงเนิน
นายโสภณ มูลครบุรี

ชุดสาธิตเซ็นเซอรแถอย

แผนก
งานยานยนตแ

บทคัดย่อ
การทดลองวิธีการทํางานของแผนคลัตชแเป็นสวนสํา คัญอยางหนึ่งของการ
ทํางานของคลัตชแ การใชชุดคลัตชแที่ถูกวิธีจําเป็นตองรูขั้นตอนการทํางานของคลัตชแ จึง
จะชวยลดการเสียหายของคลัตชแได
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา การทํางานของคลัตชแมาเป็นอยาง
มากจึงทําใหชุดสาธิตการถอดประกอบแผนคลัตชแมีการทํางานที่ปลอดภัยในการใชงาน
การทดลองในการทํางานของชุดคลัตชแที่ทําไดจริงจากการทดลองชุดสาธิตการ
ถอดประกอบแผนคลัตชแจึงตองใชการทดลองทั้งหมด 5 ครั้งจึงเห็นผลการทํางาน
งานยานยนตแ
การทดลองวิธีการทํางานของเกียรแขับหลังเป็นสวนสําคัญอยางหนึ่งของการ
ทํางานของระบบเกียรแขับหลังรถยนตแการใชเกียรแที่ถูกวิธีจําเป็นตองรูขั้นตอนการทํางาน
ของเกียรแขับหลังจึงจะชวยลดการเสียหายของเกียรแขับหลังได
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาการทํางานของเกียรแขับหลังมาเป็น
อยางมากจึงทําใหชุดฝึกผาเกียรแขับหลังมีการทํางานที่ปลอดภัยในการใชงาน
การทดลองในการทํางานของเกียรแขับหลังที่ทําไดจริงจากการทดลอง ชุดฝึก ผา
เกียรแขับหลังจึงตองใชการทดลองทั้งหมด 6 ครั้งจึงเห็นผลการทํางาน
งานยานยนตแ
การใช เซ็นเซอรแถอย มีความสําคัญเป็นอยางมาก ในการชวยลดอุบัติเหตุของ
รถยนตแ โดยเฉพาะการจอดรถและถอยรถ การบํารุงรักษาซอมแซมรถยนตแตองมีการ
เปลี่ยนแปลงหลายอยาง แตในการทดลองเซ็นเซอรแถอยนั้นบางครั้ง เป็นสาเหตุที่ทําให
เกิดอุบัติเหตุในการทดลองเซ็นเซอรแถอย ดังนั้นจึงคิดคนออกแบบชุดสาธิตเซ็นเซอรแถอย
รถยนตแ เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพ ในการทดลอง เซ็ นเซอรแ ถอย ไดอยาง
รวดเร็วปลอดภัย การทดลอง เซ็ นเซอรแ ถอยสามารถทําไดจริงจาการทดลอง ชุดสาธิต
เซ็นเซอรแถอย สามารถใชงานไดในการทดลองทั้งหมด 5 ครั้ง

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายกฤษฎา คําเลิศ
นายสุริยะ ฉ่ําประวิง
นายเชาวริน นอยจันทรแ

ชื่อโครงการ
เครื่องไลลมเบรค

แผนก
งานยานยนตแ

บทคัดย่อ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
เกี่ยวกับยานยนตแเพื่อใหมีประสิทธิภาพทางดานการไลลมเบรคทําใหไมสิ้นเปลืองเวลา
และบุคลากรขณะรถยนตแทําการเปลี่ยนผาเบรคหรือเปลี่ยนชุดซอมของแ มปั้มเบรคทุก
ครั้งหลังทําการเปลี่ยนจะตองไลลมเบรคทุกครั้งโดยคณะผูจัดทําไดทําการสรางเครื่องไล
ลมเบรคใชระบบสูญญากาศเครื่องทําสูญญากาศจะมี 2 ทาง ดูดและระบาย ทางดาน
ดูดจะถูกตอเขากับถังที่เก็บน้ํามันเบรคซึ่งเป็นถังศูนยแญากาศสวนอีกทอหนึ่งจะถูกตอ
เขากับหัวสกรูไลลมเบรคของรถยนตแเมื่อทําการดูดถังน้ํามันเบรคที่สะอาดจะถูกตอกับ
กระปุกน้ํามันเบรคของรถยนตแเพื่อไมใหน้ํามันเบรคขาดสายหรือไลน้ํามันเบรคสีดําทิ้ง
เพื่อปูองกันการสึกหรอของลูกยางปั้มเบรคและยืดอายุการใชงานไดนานขึ้น ในการ
ดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลการทดสอบเป็น
แบบเก็บขอมูลที่ทางคณะผูจัดทําสรางขึ้นเองไดจากการคนควา ทฤษฎี ตํารา บทความ
เอกสารตางๆ และนําเครื่องไลลมเบรกไปทําการทดสอบ
จากการทดสอบเครื่องไลลมเบรคพบวาหากใชแรงงานคนในการไลลมเบรคซึ่ง
ใชแรงงานคน 3 คน เฉลี่ยใชเวลา 25 นาที แตหากใชเครื่องไลลมเบรค ใชแรงงานคน
เพียง 1 คน จะใชเวลาเพียง 15นาที ดั้งนั้นเครื่องไลลมเบรกจึงสามารถชวยลด
ระยะเวลาการไลลมเบรกได 1.66 เทา ของแรงงานคนจากการเปรียบเทียบปริมาณ
น้ํามันเบรกที่ใชในการไลลมเบรกถาใชเครื่องในการไลลมเบรคจะใชปริมาณน้ํา มันเบรก
1.5 ลิตร แตใชแรงงานคนใช 2 ลิตร ดั้งนั้นเครื่องไลลมเบรคจึงสามารถประหยัดน้ํามัน
เบรคได 1.33 เทาของแรงงานคน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายฐานวิทยแ ไรสงัด
นายนันทวัตร แจมรัตนแ
นายประสิทธิ ชื่นแสง

ชื่อโครงการ
เครื่องลางจาระบีลูกปืนลอ
รถยนตแควบคุมดวยระบบ
ไฟฟูา

แผนก
งานยานยนตแ

นายนครินทรแ แยมผกา
นายพงศกร สิงหแทอง
นายวัชรพงษแ สระแกว

ชุดจําลองระบบฉีด
เชื้อเพลิงดีเซล

งานยานยนตแ

บทคัดย่อ
การบํารุงรักษามีสวนสําคัญเป็นอยางมาก ในการชวยยืดอายุการใชงาน ของ
รถยนตแโดยเฉพาะชิ้นสวนที่มีการเสียดสีและไดรับความรอนสูง การใชสารหลอลื่นจึงมี
ความจําเป็นอยางมากสําหรับชิ้นสวนเหลานี้การหลอลื่นที่ดี จะชวยยืดอายุการใชงาน
ของตลับลูกปืนไดอยางมาก
การบํารุงรักษาซอมแซมรถยนตแตองมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณแหลายอยาง แตใน
การลาง จาระบีลูกปืน ลอนั้นบางครั้ง เป็นสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในการลาง
จาระบีลูกปืนลอ ดังนั้นจึงคิดคนออกแบบเครื่องลางจาระบีลูกปืนลอรถยนตแควบคุมดวย
ระบบไฟฟูา เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพ ในการลางจาระบีลูกปืนลอไดอยาง
รวดเร็วและปลอดภัยจากการไดรับบาดเจ็บจากเศษเหล็กลูกปืนลอได
การทดลองในการลางจาระบีออกจากลูกปืนลอสามารถทําไดจริงจากการทดลอง
เครื่องลางจาระบีลูกปืนลอรถยนตแควบคุมดวยระบบไฟฟูาแตตองใชเวลาในการลาง
(1.30 – 2.00 นาที) จึงจะเห็นผลน้ํามันที่ใชลางคือน้ํามันเบนซิน
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสาธิตการฉีดของหัวฉีดเชื้อเพลิงหลายคน
อาจมีขอสงสัยกันวาหัวฉีดน้ํามันดีเซลขณะฉีดลักษณะของน้ํามันที่ฉีดออกมานั้นจะมี
ลักษณะอยางไร จะเป็นหยดน้ํา หรือเป็นฝอยละออง เพราะวาขณะหัวฉีดในรถยนตแ
ขณะทํางานจริงๆนั้น เราไมอาจจะเห็นไดวามันมีลักษณะการฉีดออกมาอยางไร อีกทั้ง
ยังสงสัยวาจังหวะการฉีดจะฉีดอยางไร จะมีจังหวะแบบไหน เลยมาคิดการจัดทํา
โครงการเรื่อง “ชุดจําลองระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซล ” ที่มีลักษณะจําลองการ ฉีดมัน
เชื้อเพลิงภายนอกใหไดดูไดสังเกตการฉีดของน้ํามันเชื้อเพลิงรวมทั้งไดเห็นจังหวะของ
การฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายณัฐพล สุขพาที
นายทัชกิจ อมรรัตนศานตแ

เครื่องสกัดน้ํามันปาลแม
(เย็น)

งานยานยนตแ

บทคัดย่อ
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาการทํางานของระบบฉีดเชื้อเพลิง
ดีเซลไดงายที่สุดและเราไดทําการจัดวางอุปกรณแใหสอดคลองกับการทํางานของปั๊ม
ดีเซลและมอเตอรแและหัวฉีดดีเซลในรูปที่สามารถทําไดงายที่สุด
ผลการดําเนินงานพบวาการทดเฟืองเพื่อปู องกันการเสียหายของมอเตอรแ
สตารแทถาหากใชเฟืองกับมอเตอรแและปั๊มดีเซลในขนาดเดียวกันจะทําใหการสรางภาระ
ที่หนักเกินไปจึงจําตองลดภาระนั้นดวยการหาวัสดุชวยแรงเชนลูกลอกหรือตัวดัน
สายพานแตเราใชวิธีทดเฟืองที่ทําไดงายที่สุดในการหมุนของเฟืองที่ขนาดไมเทากันจะ
ทําใหเฟืองหมุนไปพรอมกันหากเฟืองทั้งสองอันมีขนาดที่แตกตางกันจะทําใหการหมุน
เฟืองนั้นลดภาระไปในตัวของมันเองเชนเฟืองใหญหมุน 4 รอบ เฟืองเล็กก็จะหมุนตาม
ดวยรอบที่สูงกวาเชน 8-9รอบดวยความเร็วในการหมุนที่แตกตางกันนี้ทําใหลดภาระ
ของมอเตอรแลงไดเชนเดียวกัน
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
เกี่ยวกับการผลิตน้ํามันปาลแมเพื่อใหมีประสิทธิภาพทางดานผลิตน้ํามันปาลแมโดยไม
สิ้นเปลืองเวลาและบุคคลลากร ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําการศึกษาเครื่องมือที่ใช
ในการรวบรวมขอมูลการทดสอบเป็นแบบเก็บขอมูลที่ทางคณะผูจัดทําสรางขึ้นเองได
จากการคนควา ทฤษฎี ตํารา บทความเอกสารตางๆและนําเครื่องสกัดน้ํามัน
ปาลแม (เย็น) พบวาหากใชคนบดเฉลี่ย 40 นาทีจะได น้ํามันที่สกัดไดประมาณ 15
ซีซี แตใชเครื่องสกัดน้ํามันปาลแม (เย็น)จะไดน้ํามันปาลแมเฉลี่ย 15 ซีซี เทากันแตจะใช
เวลานอยกวาประมาณ 18 นาที

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายปริญญา แออวม
นายสุประดิษฐแ วินธิมา
นายปูอมเพชร ปานเรือง

นายจิรายุส ดิษฐแเทศ
นายสัมพันธแ อโนทัยพาณิชยแ
นายสัมพันธแ เพ็ชรอําไพ

ชื่อโครงการ
ชุดฝึกระบบฉีดควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกสแ

แผนก
งานยานยนตแ

บทคัดย่อ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการทํางานระบบฉีดควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกสแ การใชน้ํามันที่ดีจะชวยใหเครื่องยนตแระบบฉีดควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกสแ สตารแตติดงายขึ้น
การบํารุงรักษาซอมแซมรถยนตแตองมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง แตในการ
ทดลองระบบฉีดควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแนั้นบางครั้ง เป็นสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ในการทดลองระบบฉีดควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแ ดังนั้นจึงคิดคนออกแบบชุดฝึกระบบ
ฉีดควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแ เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพ ในการทดลอง
ระบบฉีดควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแไดอยางรวดเร็วปลอดภัย
การทดลองระบบฉีดควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแสามารถทําไดจริงจาการทดลอง
ชุดฝึกระบบฉีด ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแ สามารถใชงานไดในการทดลองทั้งหมด 5
ครั้ง
ชุดสาธิตกระจกระบบ งานยานยนตแ
นายปวริการบํ
ศวรแ ารุงรัอโนทั
กษามียสพาณิ
วนสํชาคัยแญเป็นอยางม าก ในการชวยยึดอายุการใชงานของรถยนตแ
ไฟฟูา
โดยเฉพาะชื้นสวนที่มีการทํางานเป็นสวนหลัก การใชกระจกที่ดีมีความจําเป็นเป็นอยาง
มากเพราะจะชวยใหมีการทํางานที่ดีและทนทาน
เพ็ชรอําไพ
การบํารุงรักษาซอมแซมรถยนตแตองมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง แตในการ
ทดลองกระจกระบบไฟฟูานั้นบางครั้ง เ ป็นสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทดลอง
ระบบกระจกระบบไฟฟูา ดังนั้นจึงคิดคนออกแบบชุดสาธิตกระจกระบบไฟฟูา เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและประสิทธิภาพ ในการทดลองระบบกระจกไฟฟูาไดอยางรวดเร็ว
ปลอดภัย
การทดลองระบบกระจกไฟฟูาสามารถทําไดจริงจาการทดลองชุดสาธิตกระจก
ระบบไฟฟูาสามารถใชงานไดในการทดลองทั้งหมด 5 ครั้ง

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายชนะชัย เจริญจันทรแ
นายธนวัฒนแ ลมดี
นายวุฒิชัย มาเจริญ

ชื่อโครงการ
ชุดสาธิตงาน
เครื่องยนตแดีเซล

แผนก
งานยานยนตแ

นายนิทัศนแ แปูนกาหลง
นายไกรสร อุนผาง
นายพัฒพงศแ กาละพันธแ

ชุดเติมน้ํามันเกียรแ
แบบไฟฟูา

งานยานยนตแ

บทคัดย่อ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อการศึกษาเกี่ย วกับกับงานเครื่องยนตแ
ดีเซล พัฒนาเกี่ยวกับยานยนตแเพื่อใหมีประสิทธิภาพในดานระบบการทํางานของ
เครื่องยนตแดีเซลวามีหลักการทํางานอยางไรเพื่อจะไดนํามาแนวทางในการศึกษาตอไป
ในการดําเนินงานนนั้น ผูจัดทําไดทําการศึกษาที่ใชในการรวบรวมขอมูลการ
ทดสอบเป็นแบบเก็บขอมูลที่คณะผูจัดทําสรางขึ้นเองไดจากคนควา ทฤษฎี ตํารา
บทความเอกสารตางๆและนําเครื่องยนตแดีเซลไปทําการศึกษาของนักเรียนศึกษาตอไป
เครื่องยนตแมิซูบิชีสตาดา ตัวนี้เมื่อกอนซึ่งไมสามารถทําการสตารแทติดไดพวก
ผมจึงขอนําเครื่องยนตแซูบิชีสดาตาตัวนี้มาทําการฟื้นฟูหรือซอมแซมคือการไปจัดหา
อะไหลที่ขาดหายไปเพื่อนํามาประกอบใหเครื่องยนตแตัวนี้สามารถสตารแทติดงาย เพื่อ
นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาของนักเ รียนรุนหลังได จากการที่ทดสอบเครื่องยนตแ
หลังจากที่ทําการประกอบเสร็จแลวจึงทําการสตารแทเครื่องทิ้งไวประมาณ 1 ชั่วโมง
เพื่อสังเกตหาวามีอุปกรณแบางอยางมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นบาง จึงทําการแกไข เพื่อให
เครื่องยนตแมิซูบิชิสตาดาตัวนี้สามารถใชงานไดปกติ และจึ งนํามาเป็นแนวทางใน
การศึกษาของนักศึกษาของนักเรียนรุนหลังไดตอไป
การบํารุงรักษามีสวนสําคัญเป็นอยางมาก ในการชวยยึดอายุการใชงานของ
รถยนตแ โดยเฉพาะชื้นสวนที่มีการทํางานเป็นสวนหลัก การใชน้ํามันเกียรแที่ดีมีความ
จําเป็นเป็นอยางมากกับชิ้นสวนของเกียรแรถยนตแ การใชน้ํามันเกียรแที่ดีจะชวยใหยืดอายุ
การใชงานของเกียรแรถยนตแไดอยางดี

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายคมกฤษฏิ์ ออนฤทธิ์
นายสันติภาพ อองศรี
นายฤทธิชัย ศรีเมือง

ชื่อโครงการ

แผนก

ชุดทดสอบไดชารแจ งานยานยนตแ

บทคัดย่อ
การบํารุงรักษาซอมแซมรถยนตแตองมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง แตในการ
ทดลองชุดเติมน้ํามันเกียรแแบบไฟฟูา บางครั้ง เป็นสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในการ
ทดลอง ดังนั้นจึงคิดคนออกแบบชุดเติมน้ํามันเกียรแแบบไฟฟูา เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ประสิทธิภาพ ในการทดลองชุดเติมน้ํามันเกียรแแบบไฟฟูาไดอยางรวดเร็วปลอดภัย จาก
การไดรับบาดเจ็บจากเติมน้ํามันเกียรแไดอยางมาก
การทดลองชุดเติมน้ํามันเกียรแแบบไฟฟูาสามารถทําไดจ ริงจาการทดลองชุดเติม
น้ํามันเกียรแแบบไฟฟูาสามารถใชงานไดในการทดลองทั้งหมด 5 ครั้ง
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อการบํารุงและรักษามอเตอรแเพื่อใหอายุ
การใชงานของมอเตอรแ รถยนตแ การใชสายพานที่ดีมีความจําเป็นอยางมากกับชิ้นสวน
เหลานี้ การใชสายพานที่ดีจะชวยยึดอายุการใชงานของมอเตอรแรถยนตแไดดี
การบํารุงรักษาซอมแซมรถยนตแตองมีการเปลี่ยนแปลง หลายอยาง แตในการ
ทดลองระบบไดชารแจบางครั้ง เป็นสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัตหตุ
ิเ ในการทดลองระบบไดชารแจ
ดังนั้นจึงคิดคนออกแบบชุดทดสอบไดชารแจ เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพ ใน
การทดลองระบบไดชารแจไดอยางรวดเร็วปลอดภัย จากไดรับบาดเจ็บจากการทดลอง
การทดลองระบบไดชารแจสามารถทําไดจริงจากการทดลองสามารถใชงานไดใน
การทดลองทั้งหมด 5 ครั้ง

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายประพนธแ ออนวิจารยแ
นายวันชัย ละอองเงิน
นายเอกชัย พุมไสว

นายนครินทรแ อินทรแมานะ
นายนฤพนธแ รื่นปราชญแ
นายมงคล แยมแฉง

ชื่อโครงการ
ชุดสาธิตระบบ
สตารแต

แผนก
บทคัดย่อ
งานยานยนตแ การบํารุงรักษามีสวนสําคัญเป็นอยางมาก ในการชวยยึดอายุการใชงานของรถยนตแ
โดยเฉพาะชื้นสวนที่มีการทํางานเป็นสวนหลัก การใชมอเตอรแสตารแตที่ดีมีความจําเป็น
เป็นอยางมากกับรถยนตแ การใชมอเตอรแสารแตที่ดีจะชวยใหยืดอายุการใชงานของ
รถยนตแไดอยางดี
การบํารุงรักษาซอมแซมรถยนตแตองมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง แตในการ
ทดลองระบบสตารแตนั้นบางครั้ง เป็นสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทดลองระบบ
สตารแต ดังนั้นจึงคิดคนออกแบบชุดสาธิตระบบสตารแตรถยนตแ เพื่อเพิ่มความสะดวก
และประสิทธิภาพ ในการทดลองระบบสตารตแไดอยางรวดเร็วปลอดภัย จากการไดรับ
บาดเจ็บจากการสตารแต
การทดลองระบบสตารแตสามารถทําไดจริงจาการทดลองชุดธิตระบบสตารแต
รถยนตแสามารถใชงานไดในการทดลองทั้งหมด 5 ครั้ง
ชุดสื่อการสอนแบบ งานยานยนตแ
การทดลองวิธีการทํางานของปั้มเป็นสวนสําคัญอยางหนึ่งของการทํางานของ
ผาระบบจายน้ํามัน
ระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตแการถอดประกอบที่ถูกวิธีจําเป็นตองรูขั้นตอนการ
แบบVE
ทํางานของระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา การทํางานของระบบจายน้ํามัน
ดีเซลมาเป็นอยางมากจึงทําใหชุดสื่อการสอนผาปั้มน้ํามันเชื้อเพลิงมีการทํางานที่ปลอดภัย
ในการใชงาน
การทดลองในการทํางานของปั้มน้ํามันเชื้อเพลิงที่ทําไดจริงจากการทดลอง ชุด
สื่อการสอนผาปั้มน้ํามันเชื้อเพลิงจึงตองใชการทดลองเพียง 1 ครั้งจึงเห็นผลการทํางาน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายทิวา ตันจาง
นายวีระยุทธ พานทอง
นายอดิศักดิ์ ชางหลอม

ชื่อโครงการ
ชุดสื่อการสอนเกียรแ
ผาขับหนา

แผนก
งานยานยนตแ

บทคัดย่อ
การบํารุงรักษามีสวนสําคัญเป็นอยางมาก ในการชวยยึดอายุการใชงานของ
รถยนตแ โดยเฉพาะชื้นสวนที่มีการทํางานเป็นสวนหลัก การใชน้ํามันเกียรแที่ดีมีความ
จําเป็นเป็นอยางมากกับชิ้นสวนเหลานี้ การใชน้ําเกียรแที่ดีจะชวยใหยืดอายุการใชงาน
ของเกียรแไดอยางดี
การบํารุงรั กษาซอมแซมเกียรแตองมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง แตในการ
ทดลองเกียรแผาขับหนานั้นบางครั้ง เป็นสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทดลอง เกียรแ
ผาขับหนา ดังนั้นจึงคิดคนออกแบบ ชุดสื่อการสอนเกียรแผาขับหนา เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและประสิทธิภาพ ในการทดลองเกียรแผาขับหนาไดอยางรวดเร็วปลอดภัย จาก
การไดรับบาดเจ็บจากการทํางานของเกียรแผาขับหนา
การทดลองของเกียรแผาขับหนาสามารถทําไดจริงจาการทดลองชุดสื่อการสอน
เกียรแผาขับหนาสามารถใชงานไดในการทดลองทั้งหมด 6 ครั้ง

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายสุขสันตแ ปั้นลําพอง
นายสุรพงษแ แสงทอง

ชื่อโครงการ
เครื่องสุญญากาศ
และเช็ดรอยรั่วระบบ
ปรับอากาศรถยนตแ

แผนก
งานเทคนิค
ยานยนตแ

นายรักชาติ พรมศรี
นายวัฒนา โลมาธร
นายอิทธิศักดิ์ แกวพูน

การพัฒนาเครื่องเก็บ
และฟื้นฟูสารทํา
ความเย็น

งานเทคนิค
ยานยนตแ

บทคัดย่อ
จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอเครื่องสุญญากาศและเช็ดรอยรั่วระบบปรับ
อากาศรถยนตแผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา เครื่องสุญญากาศ
และเช็ดรอยรั่วระบบปรับอากาศรถยนตแที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช
ในการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงคแ โดยเฉลี่ย ผูเ ชี่ยวชาญสวนใหญมีความมี
ความเห็นตอเครื่องสุญญากาศและเช็ดรอยรั่วระบบปรับอากาศรถยนตแวามีมี
ประสิทธิภาพในระดับเห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่งโดยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาเห็นดวยอยางยิ่ง จุดประเมินที่บอกวา
นําไปใชไดตามวัตถุประสงคแ และนําไปใชสาธิตในการเรียนการสอนได และชุดสาธิตมี
ความสะดวกสบายและประหยัดกวาการใชเครื่องยนตแจริง และอีกประการหนึ่ง เครื่อง
สุญญากาศและเช็ดรอยรั่วระบบปรับอากาศรถยนตแมีความสะดวกในการนําไปใชงาน
จากความคิดเห็นตอจุดประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาเครื่องสุญญากาศและระบบปรับ
อากาศรถยนตแที่ผูเชี่ยวชาญสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการนําไปใชและฝึก
ทักษะของนักศึกษาไดตรงตามวัตถุประสงคแของการวิจัยในครั่งนี้
จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอเครื่องดูดเก็บและฟื้นฟูสารทําความเย็น
ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา เครื่องมือ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปใชไดตามวัถุประสงคแ โดยเฉลี่ยแลวผูเชี่ยวชาญสวนใหญมี
ความเห็นตอเครื่องมือวามีประสิทธิภาพในระดับเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง โดย
สามารถอภิปายผลไดดังนี้
จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเห็นดวยอยางยิ่ง จุดประเมินที่บอก
วานําไปใชไดตามวัตถุประสงคแ และเครื่องมือมีความสะดวกในการนําไปใชงานจาก
ความเห็น

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นาย สงกรานตแ ขึมสันเทียะ
นาย สุนทร สิงหแแกว

การสรางเครื่องยก
ลอรถยนตแ

งานเทคนิค
ยานยนตแ

นายวรุฒ
นายวรฤทธิ์

เครื่องผลิตน้ํามัน
ไบโอดีเซล

งานเทคนิค
ยานยนตแ

เจริญสุข
เจริญสุข

บทคัดย่อ
ตอจุดประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอตอ
การนําไปใชและตรงตามวัตถุประสงคแของการวิจัยในครั้งนี้
จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาเครื่องมือใชงานรวมกับรถยนตแไดสะดวกเป็น
เพราะเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดออกแบบหัวเติมสารทําความเย็นหนึ่งจุดผูเชี่ยวชาญ
แนะนําวาใหทําวาลแวเติมสารทําความเย็นใ หชัดเจนและมีชื่อบอกใหชัดเจนจะสะดวก
มากกวา
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสรางเครื่องยกลอรถยนตแน้ําหนักไมเกิน 100
กิโลกรัมมาใชในศูนยแบริการในชีวิตประ จําวันและเครื่องยกลอนี้ชวยลดอุบัติเหตุในการ
ทํางานกับลอรถยนตแที่มีน้ําหนักมากๆ แลวยังชวยคนที่สนใจหาขอมูลเกี่ยวกับการยกลอ
รถยนตแดวยเครื่องพิเศษอีกดวย
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาระบบไฮดรอลิกสแที่นํามาใชยกลอหรือ
ออกแบบเครื่องมือยกลอรถยนตแและทดลองกับรถยนตแในศูนยแบริการจริง
ผลการดําเนินงานพบวาสามารถยกลอรถยนตแที่มีน้ําหนักมากไดจริง และลดการเกิด
อุบัติเหตุในการทํางานไดเป็นอยางดี
โครงงการเรื่องเครื่อง ผลิตนมันไบโอดีเซล มีวั ตถุประสงคแเพื่อศึกษาโครงสราง
การทํางานของเครื่องผลิตน้ํามันไบโอดีเซล นําไปสูการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถใชงานไดจริงกับเครื่องยนตแเล็ก 4 จังหวะดีเซล และสามารถนํามา
เป็นสื่อการเรียนการสอนกับผูสนใจและนักศึกษารุนตอไป

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายคมสัน บุญประสงคแ
นายณัฒพล มลบัวทอง

ชื่อโครงการ

แผนก

ชุดฝึกระบบรองรับ
น้ําหนักแบบแหนบ

งานเทคนิค
ยานยนตแ

บทคัดย่อ
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดศึกษาจาก การนําเครื่องผลิตน้ํามันไบโอดีเซลขนาด
50 ลิตร ซึ่งชํารุดเสียหายที่มีอยูในวิทลัยเทคนิคธัญบุรี นํามาซอมแซมใหสามารถใชงาน
ได โดยเริ่มจากการศึกษาหาจุดที่ชํารุดเสียหาย นํามาสูการพัฒนาซอมแซม หลังจากนั้น
ทําการทดสอบการทํางานของเครื่องผลิตน้ํามันไบโอดีเซล โดนน้ํามันพืชที่ใชแลวที่ไดจาก
การประกอบอาหารตามรานคามาผานกระบวนการทางเคมีกับแอลกอฮอลแ โดยมีเบสเป็น
ตัวเรงปฎิกิริยา ผลิตภัณฑแที่ไดคือไบโอดีเซลและกลีเซอรีน แลวนําไบโอดีเซลที่ไดมาแยก
ความเป็นกรดเป็นดาง จนไดน้ํามันไบโอดีเซลบริสุทธแหลังจากนั้นนํามันไบโอดีเซลที่ไดไป
ทดสอบการใชงานกับเครื่องยนตแเล็ก 4 จังหวะดีเซล แลวทําการประเมินประสิทธิภาพ
การใชงานของเครื่งผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
จากผลการดําเนินงานพบวา เครื่องผลิตน้ํามันไบโอดีเซลขนาด
50 ลิตร มี
อุปกรณแที่ชํารุดเสียหายดวยกัน 3 สวนดังนี้ มอเตอรแ ฮีตเตฮรแ และปั๊มน้ํา ซึ่งจะ
เห็นวา เป็นอุกปรณแหลักที่สําคัญสงผลใหเครื่องไมสามารถใชงานไดปกติ นํามาสูการ
พัฒนาซอมแซมเพื่อใหเครื่องสามารถใชงานได แลวทดสอบประสิทธิภาพจากการใชงาน
จริงของเครื่องผลิตน้ํามันไบโอดีเซล และการนําน้ํามันไบโอดีเซลไปใชเครื่ งยนตแเล็ก 4
จังหวะดีเซล พบวา เครื่องสามารถใชงานไดจริงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ พบวา
งานวิจัยที่ทําตรงตามกับวัตถุประสงคแที่ตั้งไว
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสรางชุดฝึกระบบรองรับน้ําหนักแบบแหนบ
เพื่อประสิทธิภาพขั้นตอนตอการถอดประกอบระบบรองรับน้ําหนักแบบแหนบจึงจัดทําชุด
สาธิตนี้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องลางรถยนตแ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายโชคชัย อิวชาวนา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาหาขอมูลจากเอกสารและบทความที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่องชุดฝึกระบบรองรับน้ําหนักแบบแหนบในครั้งนี้ผวิู จัยไดศึกษา
คนควาจากเอกสารและการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับระบบรองรับน้ําหนักรวมถึง
เอกสารการถอดประกอบแหนบ โชค และ เพลาทาย ใชคูกับชุดฝึกระบบรองรับน้ําหนัก
แบบแหนบ
ผลการดําเนินงานพบวาชุดฝึกระบบรองรับน้ําหนักแบบแหนบสามารถใชงานไดจริง
ชุดฝึกสามารถใชฝึกถอดประกอบไดจริงตามจุดประสงคแของผูจัดทํา

ชุดฝึกฯระบบนิวเมติกสแ
แบบลูกสูบ 1 ทาง

งานเทคนิค
ยานยนตแ

การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อเนื่องจากปัจจุบัน ระบบนิวแมติกสแเพื่อใชในการ
ควบคุมการทํางานของระบบอุตสาหกรรมตั้งแตขนาดเล็กแ ละอุตสาหกรรมขนาดใหญ
โดยทั่วไปวัตถุประสงคแของการใชระบบนิวแมติกสแในการควบคุมก็เพื่อใหเกิดสะดวกในการ
ทํางานการออกแบบวงจรและควบคุมงายตลอดจนระบบนิวแมติกสแยังมีความปลอดภัยสูง
อีกดวย
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและ
ติดตั้งระบบนิวสแแมติกสแหลักการทํางานเบื้องตนของระบบนิวแมติกสแอุปกรณแในระบบนิว
แมติกสแ ออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกสแ การบํารุงรักษาและการแกปัญหาของระบบ
นิวแมติกสแ
ผลการดําเนินงานพบวาระบบนิวแมติกสแมีความสําคัญตอโรงงานอุตสาหกรรม
อยางมากโดยทั่วไประบบนิวแมติกสแจะสงกําลังดวยลมในการทํางาน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายณัฐพงศแ คงจันทรแ
นายชัยวัฒนแ เอมชอุม

ชื่อโครงการ
ชุดสาธิตระบบจุดระเบิด
แบบควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกสแ

แผนก
งานเทคนิค
ยานยนตแ

นายสิทธิโชค เสงี่ยมชื่น
นายสุทธิ เชื้อวิเศษ

เครื่องเติมน้ํามันเกียรแ
แบบใชลม

งานเทคนิค
ยานยนตแ

บทคัดย่อ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสรางชุดสาธิตระบบจุดระเบิดแบบควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกสแ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตและเพื่อใหรูจักชินสวนอุปกรณแและ
หลักการทํางานของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกสแ
ในการดําเนินงานนั้นผูจั ดทําไดทําการศึกษา เกี่ยวกับระบบจุดระเบิดแบบ
อิเล็กทรอนิกสแโดยการศึกษาหาขอมูลจากหนังสือในรายวิชา งานไฟฟูารถยนตแ งาน
เครื่องยนตแหัวฉีด EFI และงานระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกสแ
ผลการดําเนินงานพบวา ผูเชี่ยวชาญไดทําการประเมินชุดสาธิตฯแลว ซึ่งไดผาน
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานพรอมใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบจุดระเบิดเพียง
เล็กนอย ซึ่งคณะผูจัดทําโครงการก็ไดทําการแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญแลว
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสรางเครื่องมือเติมน้ํามันเกียรแแบบใชลมและ
แกไขปัญหาในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นและเป็นตนแบบใน
การพัฒนาครั้งตอไป
สรุปผลการวิจัยจากขอมูลผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 คน ที่ไดประเมินคุณภาพของเครื่อง
เติมน้ํามั นเกียรแแบบใชลมที่สรางขึ้นผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอเครื่องเติมน้ํามันเกียรแ
แบบใชลมที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งแยกสรุปผลเป็นประเด็ดดังตอไปนี้ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญในดานคุณสมบัติของเครื่องเติมน้ํามันเกียรแแบบใชลม ทั้ง
4 จุดประเมิน
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 4 คนมีความคิดเห็นสอดคลองกันในดานคุณสมบัติของเครื่องเติมน้ําเกียรแ
แบบใชลมที่คาเฉลี่ย (-x) เทากับ 4.77 คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)เทากับ
0.08 แสดงวาเครื่องเติมน้ํามันเกียรแแบบใชลมเป็นเครื่องมือสรางขึ้นมาใหมและนําไปใช
ตามวัตถุประสงคแสามารถนําไปใชในศู นยแบริการไดแสดงวาความคิดของผูเชี่ยวชาญ
สอดคลองกัน

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายณัฐเกียรติ ศิลปดี
นายประสิทธิ วรมะณี

ชื่อโครงการ

แผนก

ชุดสาธิตระบบปัดกระจก
และฉีดน้ําลางกระจก
รถยนตแ

งานเทคนิค
ยานยนตแ

บทคัดย่อ
จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญควา มเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานผลที่ไดจาก
เครื่องเติมน้ํามันเกียรแแบบใชลมที่สรางขึ้นผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันที่คาเฉลี่ย (x) เทากับ 4.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แสดงวาเครื่องเติมน้ํามันเกียรแแบบใชลมนี้
สามารถแสดงการทํางานของเครื่องเติมน้ํามันเกียรแแ บบใชลมเมื่อนําคาเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นในแตละจุดประเมินมาคิดในดานประสิทธิภาพของเครื่องเติมน้ํามันเกียรแแบบใชลม
เมื่อนําคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในแตละจุดประเมินมาคิดในดานประสิทธิภาพของ
เครื่องเติมน้ํามันเกียรแแบบใชลมไดคา (-x) เทากับ 4.77 คะแนน ซึ่งอยู ในชวง 3.51-5.00
คะแนน และมีคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากัน 0.08 ซึ่งไมเกิน 0.1 แสดงวา
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันหมดดานประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องเติม
น้ํามันเกียรแแบบใชลมและเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไวอยางมีวินัยสําคัญทางสถิติ
โครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อจัดทําชุดสาธิตระบบปัดกระจกและฉีดน้ําลางกระจก
รถยนตแคณะผูจักทําไดรับความจากครูผูสอนหนังสือเรียนหนังสืออานประกอบและจาก
การสืบคนทางอินเตอรแเน็ตทําใหเกิดความสนใจอยากรูในเรื่องระบบปัดกระจกและฉีดน้ํา
ลางกระจกรถยนตแ และ เกิดความคิดจินตนาการอยากประดิษฐิ์ชิ้นงานที่เห็นชิ้นสวนตางๆ
ของระบบปัดกระจดและฉีดน้ําลางกระจกมาติดขึ้นบนแผงแลวนําเอาอุปกรณแระบบปัก
น้ําฝนขึ้นมาติดตั้งบนแผงชุดสาธิตเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเป็นการเพิ่มพูนความคิด
ประสบการณแและทักษะในการเรียนรูเรื่องระบบวงจรของที่ปัดน้ําฝนและฉีดลางกระจก
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายรุงเรือง วงคแแกว
นายธนพงษแ บุญยอด

ชื่อโครงการ
ชุดสาธิตระบบไฟสอง
สวางรถยนตแ

แผนก
งานเทคนิค
ยานยนตแ

บทคัดย่อ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อเป็นสื่อการสอนของวิชางานไฟฟูารถยนตแและ
ศึกษาการทํางานของระบบสิ่งสวางรถยนตแและตอวงจร กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้ง
นี้เป็นผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณแไมต่ํากวา 5 ปี จํานวน 5คน เครื่องมือในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ วิเคราะหแขอมูลที่ไดทําการประเมินอุปกรณแ
ตนแบบโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบวา
1. 1. ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานคุฯสมบัติของชุดสาธิตฯทั้ง
4 จุดประเมิน
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 คนมีความเห็นสอดคลองกันในดานคุณสมบัติของชุดสาธิตฯที่คาเฉลี่ย
(-x) เทากับ 4.45 แสดงวาชุดสาธิตฯเป็นอุปกรณแ ที่สรางขึ้นมาใหมสามารถนําไปใชตาม
วัตถุประสงคแที่วางไวและสามารถที่จะนําไปสาธิตในการเรียนการสอนและฝึกทักษะของ
นักศึกษาไดจริงตามความเห็นที่สอดคลองกันจากประเมินของผูเชี่ยวชาญ
2. 2. ความเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานผลที่ไดจากชุดสาธิตฯที่สรางขึ้น ผูเชี่ยวชาญมีคว าม
คิดเห็นสอดคลองกันที่คาเฉลี่ย (-x) เทากับ 4.29 แสดงวาชุดสาธิตนี้สามารถแสดงการ
ทํางานของระบบไฟสองสวางรถยนตแ การฝึกตอวงจร มีความและประหยัดกวาการตอ
วงจรในรถยนตแในการสาธิตและการปฎิบัติงานของนักศึกษาไดจริงตามความเห็นที่สอดต
ลองจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
3. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในแตละจุดประเมินมาคิดคาเฉลี่ยโดยรวมจะไดคาเฉลี่ย (-x)
ที่ระดับคะแนน 4.33 ซึ่งอยูในชวง 3.51-5.00 คะแนน และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.59 ซึ่งไมเกิน 1.0 แสดงวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในดานประสิทธิภาพของ
ชุดสาธิตระบบไฟสองสวางรถยนตแและเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทาง

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายฉัตรชัย แกวกระจาง
นายสมชาย คุมสมบัติ

นายธนพนธแ
นายอธิวัฒนแ

หัสเดชะ
ทองเกษร

ชื่อโครงการ
ชุดฝึกระบบนิวแมติกสแ
แบบลูกสูบสองทาง

แผนก
งานเทคนิค
ยานยนตแ

ชุดสาธิตระบบ
สัญญาณกันขโมย
รถยนตแ

งานเทคนิค
ยานยนตแ

บทคัดย่อ
การจัดทําโครงการนี้วัตถุประสงคแเพื่อสรางชุดฝึกระบบนิวแมติกสแแบบลูกสูบสองทาง
เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกระบบนิวแมติกสแแบบลูกสูบสองทาง เพื่อใชชุดฝึกระบบนิว
เมติกสแแบบลูกสูบสองทาง วาทําอยางไร ทางคณะผูวิจัยจึงจัดทําชุดฝึกนี้ เพื่อเป็นสื่อการ
เรียนการสอนชุดฝึกระบบนิวแมติกสแแบบลูกสูบสองทาง
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาขอมูลจากเอกสารและบทความที่
เกี่ยวของกับวิจัยเรื่องชุดฝึกระบบนิวแมติกสแแบบลูกสูบสองทาง ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาจากเอกสารและการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับระบบนิวแมติกสแแบบลูกสูบ
สองทาง
ผลการดําเนินงานพบวาชุดฝึกนี้สามารถใชงานไดจริง ทําใหรูถึงระบบการทํางานของ
ระบบชุดฝึกนิวแมติกสแแบบลูกสูบสองทาง
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา และผูที่
สนใจสัญญาณกันขโมยรถยนตแ ไดงายตลอดจนแกไขปัญหาขาดแคลนชุดสาธิตระบบ
ระบายสัญญาณกันขโมยรถยนตแ ในแผนกวิชาเครื่องกลในรายวิชา ไฟฟูารถยนตแ นักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในระดับชั้นประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) เป็นสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุง และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูและเขาใจ
ระบบสัญญาณกันขโมยรถยนตแ
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาคนควาจากเอกสารและก ารศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับระบบสัญญาณกันขโมยรถยนตแ จึงนําเสนอแนวความคิด ทฤษฎี
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับดังนี้

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายณัฏฐพงษแ ประสพศรี
นายวีระ พรรณพลีวรรณ์

ชื่อโครงการ

ชุดสาธิตระบบระบาย
ความรอนรถยนตแ

แผนก

งานเทคนิค
ยานยนตแ

บทคัดย่อ
ระบบสัญญาณกันขโมยรถยนตแ
ผลการดําเนินงานพบวาในอดีตนั้นเรื่องระบบกันขโมยนั้นไมคอยมีการปูองกัน
กันมากนักเพราะในอดีตไมคอยมีเทคโนโลยีมาชวยในเรื่องระบบสัญญาณกันขโมยมากนัก
แตในปัจจุบันนี้ ระบบสัญญาณกันขโมยนั้นเขาม ามีความจําเป็นมากเพราะทุกวันนี้ไดมี
การโจรกรรมรถยนตแเป็นจํานวนมากเราเลยไดจัดทําชุดสาธิตระบบสัญญาณกันขโมย
ขึ้นมาเพื่อใหผูคนไดรูวาระบบสัญญาณกันขโมยนั้นมีหลักการและการทํางานอยางไร ใน
กระบวนการเรียนรูสาขายานยนตแไดมุงเนนใหนักศึกษาเรียนรูและฝึกทักษะทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความชํานาญ สามารถใชทักษะทางสมองรวมกับการใช
เครื่องมือในการแกไขหรือขอขัดของ ตลอดจนการซอมบํารุงระบบตางๆของรถยนตแได
อยางถูกตองโดยเฉพาะอยางยิ่งในรายวิชาไฟฟูารถยนตแ ซึ่งตองมีการตรวจซอมบํารุงและ
แกไขขอขัดของตางๆของวงจร ระบบไฟฟูาควบคุมภายในวงจรทั้งในระบบสัญญาณกัน
ขโมย แตทั้งนี้ การที่นักศึกษาจะสามารถตรวจสอบซอมบํารุงหรือแกไขขอขัดของของ
ระบบไฟฟูาควบคุมภายในรถยนตแได
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อสรางชุดสาธิตระบบระบายความรอนรถยนตแ
เพื่อใชหาประสิทธิภาพของระบบระบายความรอนรถยนตแ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
ปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูและเขาใจระบบระบายความรอนรถยนตแมาก
ยิ่งขึ้น
ในการดําเนินงานนั้นผู จัดทําไดทําการศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามา
ประยุกตแใชกับโครงการใหสําเร็จลุลวง โดยการเขียนผังงานขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ
พรอมทั้งศึกษารวบรวมขอมูลจากหนังสือและอินเทอรแเน็ต
ผลการดําเนินงานโครงการโดยใชแบบประเมินชุดสาธิตระบบระบนความรอนรถยนตแ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายโสฬส เจริญสินชัย
นายอิทธิพร แกวนพรัตนแ

เครื่องมือประคองลอ
ชวยแรง

งานเทคนิค
ยานยนตแ

บทคัดย่อ
โดยผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในรูปแบบการทํางานของชุดสาธิตระบบระบายความรอน
รถยนตแที่สามารถเขาใจไดงายและทําใหสะดวกตอการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสรางเครื่องมือ เครื่องมือประคองลอชวยแรง
เพื่อประเมินความคิดเห็นของเครื่องมือสําหลับผูเชี่ยวชาญ
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทํา ไดทําการศึกษาเรื่องงานสงกําลังรถยนตแ และศึกษา
เกี่ยวกับเครื่องมือประคองลอชวยแรง
ผลการดําเนินงานพบวาเครื่องมือประคองลอชวยแรงชวยลดระยะเวลาในการทํางาน
สามารถทํางานคนเดียวได

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานก่อสร้าง
ประจาปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้จัดทา
นายพอพัฒนแ ครุธมะณี
นายพีรพล ปิ่นเปโต

น.ส.เกศินี พันนุมา
นายธนาธร พรมผา

ชื่อโครงการ
อิฐมอญซีเมนตแผสม
เถาแถลบ

แผนก
สาขางาน
กอสราง

อิฐบล็อกผสมเถาแถลบ

สาขางาน
กอสราง

บทคัดย่อ
การทําอิฐมอญซีเมนตแผสมเถาแถลบ ทําเพื่อวิชางานปู น นํามาประยุกตแใช
และเพื่อนํามาใชประโยชนแในการทําอิฐมอญซีเมนตแผสมเถาแถลบ นําทักษะวิชางาน
ปูน วิธีการนําปูนซีเมนตแมาผสมกับเถาแกลบ และดินจนเขากันที่และนําเครื่องอัดไฮ
ดรอรีต ทิ้งพักไวสักพัก และนําออกจากเครื่องอัดนํามาตากแดดจนอิฐมอญซีเมนตแ
ผสมเถาแถลบ แข็งตัว ประโยชนแที่จะไดจากอิฐมอญซีเมนตแผสมเถาแถลบความรูใน
การผลิตอิฐมอญซีเมนตแผสมเถาแถลบแบบใหมนําไปผลิตอิฐมอญเพื่อเป็นผลิตภัณฑแใช
สําหลับงานกอสราง
โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อ การทําอิฐซีเมนตแจากวั สดุเหลือใช เชนขี้เถาแกลบ เพื่อลด
ตนทุนในการผลิตอิฐที่นํามาใชในงานกอสรางเป็นการนําวัสดุเหลือใชที่มีอยูใน
ธรรมชาติมาปรับปรุงและดัดแปลงเพื่อใชในงานกอสราง โดยตนทุนการผลิตต่ําและ
เนนประสิทธิภาพเป็นหลัก โดยมีวัสดุและขั้นตอนการทํา คือ ปูนซีเมนตแปริมาณ 10
กรัม
ทรายละเอียดปริมาณ 5 กรัม ขี้เถาแกลบและแกลบปริมาณอยางละ 5 กรัม น้ํา 2
ลิตร จากนั้นนําวัสดุทั้งหมดมาผสมกันใหเป็นเนื้อเดียวกันแลวตักใสบล็อกหลอชึ่งมี
ขนาดกวาง 10 cm ความหนา 20 cm ในการดําเนินการนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา
ซึ่งเปรียบเทียบกับอิฐมอญ คือ นําอิ ฐมอญและอิฐซีเมนตแแสมเถาแกลบใหหลนจาก
โต฿ะที่มีความสูง 1.50 m ในแนวดิ่งแลวมาดูรอยราวหรือการหักของอิฐ
ผลการดําเนินงานพบวา จากการดําเนินโครงการวิจัยนี้พบวาอิฐซีเมนตแผสม
เถาแกลบสามารถเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา มีความแข็งแรง ทนทาน
และแตกราวยาก

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานก่อสร้าง
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายณัฐพงศแ ละครพล
นายวศิน อิ่มเนียน

ชื่อโครงการ
ฝูาเผดานรีไซเคิล

แผนก
สาขางาน
กอสราง

น.ส.อารยา ถาเจริญ
น.ส.มาริษา คําวัจนัง

กระเบื้องมุงหลังคาจาก
กลองเครื่องดื่มรีไซเคิล

สาขางาน
กอสราง

บทคัดย่อ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อลดปัญห าปลวกกินลดฝุุนที่เกิดจาก
ฝูา คุณสมบัติน้ําหนักเบา ติดตั้งงายสะดวกและรวดเร็ว ไมคอยมีฝุนเหมือนฝูาทั่วไป มี
ความเหนียวกวาฝูาทั่วไปและชวยลดปัญหาโลกรอน ลดภาวะมลพิษจากเศษกระดาษ
ที่เหลือใช
การทําฝูารีไซเคิลทําจากกระดาษสมุด หนังสือพิมพแ หรือกระดาษที่ไมใชแลวที่ เหมาะ
กับการทําฝูาน้ํายากันซึม และสีที่ใชผสมกับฝูาใหเกิดสีสันสวยงาม การทําบล็อกใน
การทําฝูา จะตองทําจากไมหนาหนึ่งขนาด 1 นิ้ว ตัดใหได 4 ทอน ยาว 30x30 cm
และแผนไมอัดขนาด 30x30 cm ในการนํากระดาษไปแชน้ําไว 12 ชม. แลวนําไปปัน
ใหละเอียด และนําไปผสมกับปูนขาวกับสี และผสมกับยากันซึมจากนั้นนําไปใสบล็อก
ที่ทําเตรียมไว ทําใหไดขนาดและรอใหฝูาแหง เมื่อฝูาแหงแลวก็แกะฝูาออกจากบล็อก
ก็จะไดฝูารีไซเคล
ผลการดําเนินโครงการพบวา ฝูาทั่วไปที่นํามาทดสอบตานความรอนไดดีกวา
ฝูารีไซเคิล แตฝูาทั่วไปมีการรั่วซึมของน้ํามากกวาฝูารีไซเคิล
การจัดทําโครงการมีวัตถุประสงคแเพื่อสรางกระเบื้องมุงหลังคาจากกลอง
เครื่องดื่มรีไซเคิล เพื่อนํามาใชวิชาวัสดุก็สรางมาประยุกตแใชงาน และเพื่ อใหสามารถ
นําไปใชประโยชนแในการมุงหลังคา อาคาร บานเรือนในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําได
ทําการศึกษาในการรีไซเคิลกลองนม เครื่องดื่มขั้นตอนแรกจะมีการแยกเยื่อกระดาษ
ออกไปหลังจากนั้นเศษพลาสติกและฟรอยลแที่เหลือ จะถูกนําไปตัดยอยเป็นชิ้นเล็กๆ
กอนที่จะนํามาโรยบนแผนเหล็ก เพื่อขึ้นรูปแผนตามความหนาที่ตองการ นําเขาเครื่อง
อัดรอนที่อุณหภูมิประมาณ 160 องศาเซลเซียสขึ้นไป เพื่อหลอมพลาสติกที่ปนอยูจึง
นําไปเขาเครื่องอัดเย็น ทั้งนี้ พลาสติกจะเป็นตัวยึดอะลูมิเนียมฟรอยลแใหติดเป็นเนื้อ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานก่อสร้าง
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายบรรหาร เพ็ญสุด
นายสุกฤษฎิ์ โสตถิปิณฑะ

การทําอิฐมวลเบาจากเศษ
แกว

สาขางาน
กอสราง

นายอนุวัตร
นายวรพต

เฟอรแนิเจอรแเครื่องสําอาง

สาขางาน
กอสราง

ทองโพธิ์
สารี

บทคัดย่อ
เดียวกันโดยไมตองใชกาวหรือสารเคมีใดๆ ในขั้นตอนการทํา และนํามาทับลอน
เหล็กใหเป็นรูปทรงเดียวกันกับกระเบื้อง
ผลการดําเนินงานพบวาสามารถลดตนทุนในการผลิตไดมากสามารถใชงานได
เหมือนกระเบื้องมุงหลังคาทั่วไป
การทําอิฐมวลเบาจากเศษแกว จัดทําขึ้นเพื่อวิชางานปูนมาประยุกตแใชงานและ
สามารถนําไปใชสรางบานได เพื่อประหยัดตนทุนในการผลิต การศึกษาวิจัยนี้เป็นการ
ทําการทําอิฐมวลเบาจากเศษแกวเพื่อเป็นฉนวนกันความรอนสําหลับอาคารบานเรือน
โดยนําเศษแกวสีชาบดใหละเอียด ผสมสารกอฟอง(foaming agent) ชนิด
หินปูนหรือโดโลไมตแ ในปริมาณ 0.5 – 2.0 สวน ตอเศษแกว 100 สวน ขึ้นรูปเป็น
กอนอิฐ เผาที่อุณหภูมิ 800 -850 องศาเซลเซียสนําตัวอยางไปทดสอบหาคาความ
หนาแนน ความตานทานแรงอัด และคาการนําความรอน ศึกษาผลของปริมาณสาร
กอฟอง และอุณหภูมิเผาตอสมบัติความหนาแนนและความตานแรงอัด
การทําอิฐมวลเบาจากเศษแกวพบวาสามารถลดตนทุนในการผลิตและมี
น้ําหนักเบากวาอิฐมวลเบาทั่วไป ที่มีขนาดเทากัน
การจัดทําโครงการนี้ มีวัตถุประสงคแ เพื่อประหยัดพื้ นที่ใชสอยภายในหอง จึงนํา
เฟอรแนิเจอรแมาประยุกตแเพื่อใชในการประหยัดพื้นที่ และเพื่อใหสามารถนําไป
ใช
ประโยชนแในการเก็บเครื่องสําอาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดกับเฟอรแนิเจอรแ
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษา การทําเฟอรแนิเจอรแเครื่องสําอาง
ทําขึ้นจากเศษไมอัดเหลือใช โดยตัดความกวาง 50 ซ.ม. ความยาว 60 ซ.ม. เมื่อตัด
แลว วัดแลวตัดยักเพื่อการรับฝาลิ้นชักจะไดเพิ่มความสวยงามใหกับเฟอรแนิเจอรแ เมื่อ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานก่อสร้าง
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายชัยศิริ กาฬนภาพันธุแ
นายฤทธิเกียรติ เอี่ยมสะอาด
นายวรพจนแ สังสีเพชร

พื้นหินขัดทรายลาง
บริเวณทางเดินหองน้ํา

สาขางาน
กอสราง

บทคัดย่อ
ตัดเสดแลวนํามาประกอบโดยใชปืนยิงตะปูลมF-50 พรอมกับกาวเพื่อใหสนิทไมมีรอง
เมื่อประกอบเสร็จ ติดรางลิ้นชัก แลวตัดชิ้นสวนประกอบแลวติดตั้ง หลังจากนั้นติดตั้ง
กระจกพรอมกับ บานพับดานบนของเฟอรแนิเจอรแ หลังจากนั้นติดลอ 4มุมเพื่อสะดวก
ในการเคลื่อนยายและการนํามาใชงานและทดสอบการใชงานทําการพนหรือทาสีเพื่อ
เพิ่มความสวย งาม และพนแลกเกอรแเคลือบชิ้นงานแลวจึงนํามาทดสอบการใชงาน
และทดสอบความแข็งแรง จากนั้นสอบถามความพึงพอใจกับผูทดลองใช มีความ
พอใจและประโยชนแในการใชงานพื้นที่ใชสอยนอย เก็บรักษาหลังการใชงานสะดวก
และสะดวกในการนําออกมาใชงาน มีความแข็งแรงทนทานในการใชงาน
ผลการดํา เนินงานพบวา เฟอรแนิเจอรแเครื่องสําอางที่ประดิษฐแขึ้นชิ้นนี้
สามารถนํามาใชภายในบริเวณที่มีพื่นที่การใชสอยนอยตัวอยางเชน หองเชา และหอง
สวนตัวที่ไมใหญมากนัก สิ่งประดิษฐแชิ้นนี้ชวยในการลดพื้นที่ใชสอยภายในหองนั้นๆ
ซึ่งทําใหมีพื้นที่เหลื่อไวใชทํากิจกรรมอื่นๆ ภายในหองไดอีก
โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิลาชีพ สาขาวิชาชางกอสราง
โดยผูจัดทําโครงการเลมนี้เป็น
การศึกษาการทําพื้นหินขัดทรายลางบริเวณทางเดินหองน้ํา ซึ้งประกอบดวยการการ
วางแผนขั้นตอนเทคนิคการทําหินขัดทรายลาง การตรวจสอบ คุณภาพ เป็นการนํา
ความรูที่ไดศึกษามานําไปใชปฎิบัติจริง งานหินขัด-ทรายลาง เป็นงานศิลปะตกแตง
พื่นผิวโคร งสรางอาคาร เพื่อใหเกิด ลวดลายความสวยงามในสวนตกแตงสวนของ
อาคาร เชน เสา, บันได, พื้น ,ผนัง เป็นตน ถาเป็นผิวลักษณะหินขัดจะเป็นผิวเรียบ
สวยงาม และถาเป็นผิวลักษณะทรายลางจะเป็นผิวขรุขระ ระดับผิวเรียบตรงทั้ง
ลักษณะผิวขัดและผิวทรายผสานกัน จึงเกิดผลงานที่มีคุณคาผลการดําเนินงานพบวา

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง
สาขางานก่อสร้าง
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายทิพากร ประสารศรี
นายนรุต อุดมจิต

การปฏิบัติงานกอสราง
สุขาในงานเทคอนกรีตพื้น

เทคนิค
กอสราง

นายกิตติ เสือคําราม
นายสุบิน พุมสัมฤทธิ์

การปฏิบัติงานทาสีหอง
สุขาแผนกวิชากอสราง

เทคนิค
กอสราง

บทคัดย่อ
หลังจากไดทําพื้นหินขัดทรายลางจึงนํามาทดสอบการใชงานสรุปไดวา ไดผลเป็นอยาง
ดีไดทดสอบการใชงานของพื้นหินขัดทรายลางแลวประสิทธิภาพความอัดแนนสูง
เนื่องจาก การใสหินขัดเพิ่งลงไป
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ ที่จะสรางหองสุขาในงานเทคอนกรีตพื้น
เพื่อนําความรูความสามารถของวิชาที่ไดศึกษานํามาปฏิบัติงานจริงในงานกอสรางสุขา
ในงานคอนกรีต
ในการดําเนินการการปฏิบัติงานกอสรางสุขาในงานเทคอนกรีตพื้นนั้น
ผูจัดทําไดทําการศึกษาคนควาทั้งจากหนังสือ เอกสาร และสื่อตางๆที่มีเ นื้อหาที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับ คอนกรีต และเนื้อหาที่สอดคลองในดานอื่นๆดวย และผูจัดทําไดรับ
ประสบการณแจากการฝึกงานในชาวงปิดภาคเรียนฤดูรอนที่ผานมาอีกดวย ดังนั้น
ผูจัดทําจึงนําความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานจริง มาใชในการทําโครงการนี้
ผลการดําเนินงานพบวา บริเวณโดยรอบของพื้นที่ที่จะสรางหองสุขากอน
การปฏิบัติงานนั้นมีลักษณะรกทึบ จึงจําเป็นที่ผูจัดทําโครงการตองทําการปรับภูมิ
ทัศนแโดยรอบกอนเพื่อความสะดวกตอการปฏิบัติงานตางๆ และเมื่อทําการปฏิบัติงาน
ในการปรับภูมิทัศนแโดยรอบและทําการเทพื้นคอนกรีตพบวา บริเวณโดยรอบของหอง
สุขามีพื้นที่ใชสอยเพิ่มขึ้นและภูมิทัศนแโดยรอบดูสะอาดตายิ่งขึ้น
ปัจจุบันแผนกวิชากอสรางมีจํานวนหองสุขาไมเพียงพอตอนักเรียน นักศึกษา
เพราะในแตละปีแผนกวิชากอสรางมีจํานวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี หอง
สุขาที่มีอยูสองหองจึงไมเพียงพอตอนักเรียน นักศึกษา และหองสุขาที่มีอยูมีสภาพ
ทรุดโทรมมาก อาทิเชน ผนังหองสุขาแตกราว สุขภัณฑแหองสุขาชํารุด เป็นตน แผนก
กอสรางจึงไดทําการสรางหองสุขาเพิ่มขึ้นสองหองเพื่อลดปัญหาหองสุขาไมเพียงพอ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานก่อสร้าง
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายพลวัต เย็นฉ่ํา
นายสมพร อุดมโภชนแ

การทําพื้นทรายลางในงาน
เทคนิคกอสราง

เทคนิค
กอสราง

นายสุทธิพร พูลสวัสดิ์
นายศักดิ์ชัย จันทรแเจริญ

การปฏิบัติงานกออิฐและ
ฉาบปูนหองสุขา

เทคนิค
กอสราง

บทคัดย่อ
ตอนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชากอสราง
จากที่ไดกลาวมาขั้นตนนั้น คณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดในการจัดทําโครงการ การ
ปฏิบัติงานทาสีหองสุขาแผนกวิชากอสราง เพื่อสวนหนึ่งในการสรางหองสุขาในการ
ลดปัญหาหองสุขามีไมเพียงพอตอนักเรียน นักศึกษาของแผนกวิชากอสราง
ในการศึกษาที่ผานมาไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโครงสรางตางๆรวมทั้งเทคนิค
การทํางานตางๆในงานกอสรางตามรายวิชาที่ไดศึกษามาในเรื่องของการสรางหอง
สุขาภิบาลและทําพื้นทรายลางในปัจจุบันแผนกกอสรางมีจํานวนนักเรียนนั กศึกษา
เพิ่มขึ้นทุกๆปีจึงทําใหหองเรียน หองสุขาหรืออุปกรณแ ในการเรียนไมเพียงพอตอ
นักเรียนนักศึกษาไมมีหองเรียนแตปัญหานี้เกิดขึ้นเป็นบางครั้งเทานั้น แตสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดคือ หองสุขแผนกกอสราง แผนกกอสรางมีหองสุขาสองหอง หองอาจารยแหนึ่ง
หอง และหอง นักเรียนหนึ่งหอง ซึ่งทั้งสองหองมีความทรุดโทรมมาก และไม
สะดวกสบายในการใชหองสุขาของแผนกชางกอสรางทางกลุมเราจึงมีแนวคิดที่จะ
สรางหองสุขาเพื่อจะไดมีหองสุขาที่เพียงพอและมีความสะอาด เพื่อลดปัญหาหองสุขา
ไมเพียงพอในแผนกกอสราง
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ ที่จะสรางหองสุขาในงานกออิฐและฉาบ
ปูนเพื่อนําความรูความสามารถของวิชาที่ไดศึกษานํามาปฏิบัติงานจริงในงานกอสราง
สุขาในงานกออิฐและฉาบปูน
ในการดําเนินงานการปฏิบัติงานกออิฐและฉาบปูนหองสุขานั้น ผูจัดทําได
ทําการศึกษาคนควาทั้งจากหนังสือ เอกสาร และสื่อตางๆที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
การกออิฐและฉาบปูน และเนื้อหาที่สอดคลองในดานอืนๆดวย และผูจัดทําไดรับ
ประสบการณแจากการฝึกงานในชวงปิกภาคเรียนฤดูรอนที่ผานมาอีกดวย ดังนั้น

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขางานก่อสร้าง
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นางสาวชุลีพร กันภัย
นายวสันตแ วิบูลยแรัตนแ

ชื่อโครงการ

แผนก

การกอสรางในงานติดตั้ง
บอเกรอะ-บอซึม

เทคนิค
กอสราง

บทคัดย่อ
ผูจัดทําจึงนําความรูและความสามารถในการปฏิบัตฺงานจริง มาใชในการทําโครงการนี้
ผลการดําเนินงานพบวา พื้นที่บริเวณที่โลง ที่ไมมีสิ่งกอสรางใดๆ ปัจจุบันมี
รูปรางเป็นหองสุขาของแผนกชางกอสราง และสามารถแบงหองสุขาออกเป็น 2 หอง
จึงไดหองสุขาเป็นจํานวน 1 หลัง ประกอบดวย 2 หอง จึงมีหองสุขาของแผนกชาง
กอสรางเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองและตรงกับวัตถุประสงคแ และสําเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในดาน
สุขาภิบาลในแผนกชางกอส ราง ดังนั้น คณะผูจัดทําจึงทําการจัดทําโครงการ การ
กอสรางในงานติดตั้งบอเกรอะ-บอซึม เพื่อไดหองสุขาภิบาลที่เพียงพอตออาจารยแและ
นักเรียนนักศึกษา
ในการดําเนินงานนั้นคณะผูจัดทําไดทําการศึกษาไดรับความรูจากอาจารยแผูสอน
หนังสือเรียนประกอบกับคําแนะนําจากอาจารยแที่ปรึกษาทําใหมีความรูความเขาใจใน
เรื่องงานติดตั้งบอเกรอะ- บอซึม และเกิดความคิดที่จะจัดสรางหองสุขาเพิ่มขึ้นเป็น
จํานวน 2 หอง คณะผูจัดทําจึงจัดทําโครงการ การกอสรางในงานติดตั้งบอเกรอะ-บอ
ซึม
ผลการดําเนินงานพบวาการกอสรางในงานติดตั้งบอเกรอะ- บอซึม เป็นการเพิ่มฟู
นความคิดประสบการณแและทักษะในการเรียนรูเรื่องการกอสรางในงานติดตั้งบอ
เกรอะ-บอซึม

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้จัดทา
นายณัฐวุฒิ
ศรศรี
นายนฤเบศรแ แซลิ้ม
นายสุรศักดิ์
ฉายหุน

ชื่อโครงการ
วิทยุพลังงานทดแทน
(Radio Energy)

แผนก
สาขางาน
ไฟฟูากําลัง

นายทศพร อิ่มพร
นายธรนากร ทองจาด
นายณัฐกานตแ เพราะผักแวน

คลื่นกระจายความถี่
ไลนก

สาขางาน
ไฟฟูากําลัง

บทคัดย่อ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อเนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีทางดาน
เครื่องขยายเสียงและพลังงานทดแทนเริ่มมีความเจริญกาวหนาขึ้ นเป็นอยางมาก ซึ่ง
เกิดจากความพยายามของมนุษยแที่จะปรับปรุงสิ่งที่อยูรอบตัว เพื่อใหเกิดความ
สะดวกสบายในการดํารงชีวิต จึงจําเป็นตองศึกษาคนควา การทดลอง เพื่อนํา
เทคโนโลยีดานใหมๆถูกนํามาพัฒนามากยิ่งขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ลวน
จําเป็นตองอาศัยระบบอิเล็กทรอนิ
กสแแทบทั้งสิ้น เนื่องจากปัจจุบันวงจร
อิเล็กทรอนิกสแไดเขามามีบทบาทอยางกวางขวางในการประยุกตแใชในงาน
อุตสาหกรรมและดานอื่นๆ ดังนั้นการศึกษาคนควาและการทดลอง นับเป็นสวนสําคัญ
ที่ทําใหมนุษยแสามารถพัฒนาอิเล็กทรอนิกสแจนเกิดความเจริญกาวหนาขึ้นอยาง
รวดเร็ว
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและพลังงาน
สํารองเพื่อที่จะนํามาประยุกตแใชกับสังคมในปัจจุบัน
ผลการดําเนินงานพบวาการสรางวิทยุพลังงานทดแทนนั้นมีผลไปตามความคิด
และตามการทดลองทุกประการ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาทางโรคระบาดของนก
หรือเรียกกันวาไขหวัดนกและมูลของนกทําใหเกิดการรบกวนของมนุษยแเป็นอยางมาก
และในปัจจุบันนกไดมีปริมาณเพิ่มขึ้นพรอมกับ โรคไขหวัดนก จึงทําใหมนุษยแคิดคน
วิธีการไลนกดวยการนําคลื่นความถี่มาเป็นอุปกรณแไลนกที่มีนกมารบกวน โดยใชคลื่น
ความถี่เป็นตัวรบกวนนกไมใหมาถายอุจจะระและคณะผูจัดทําคิดวาเครื่องกระจาย
คลื่นความถี่ไลนก อาจชวยและลดปัญหาโรคไขหวัดนก ไมมากก็นอย
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาเกี่ยวกับคลื่นความถี่ตางๆ

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายการัณยภาส เตาปั้น
นายปฎิพล คําพวง
นายศักดิ์ติญา อริยะทัศนแ

นาฬิกาจัมโปูใช
ไมโครคอนโทรลเลอรแ

สาขางาน
ไฟฟูากําลัง

นายยุทธนา
ชอบละคร
นายธีรเดช
คงมี
นายกิตติพงษแ เอี่ยมวิลัย

ตูตากอาหาร
อเนกประสงคแ

สาขางาน
ไฟฟูากําลัง

บทคัดย่อ
เพื่อที่จะนํามาประยุกตแใชกับวงจรกระจายคลื่นความถีไล่ นก
ผลการดําเนินงานพบวาการสรางเครื่องกระจายคลื่นความถี่นั้นมีผลไปตาม
ความคิดและตามการทดลองทุกประการ
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อใหรูหลักการทํางานของวงจรนาฬิกาจัมโปูใช
ไมโครคอนโทรลเลอรแวามีหลักการทํางานและระบบการควบคุมวงจรนาฬิกาจัมโปูใช
ไมโครคอนโทรลเลอรแอยางไรและเป็นการเรียนรูเพิ่มเติมการจัดทําชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมา
ใหมโดยที่เราไมเคยทํามากอน
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาคนควาหาขอมูลจากครูที่ปรึกษา
และจากเว็บไซตแตางๆเพื่อนํามาจัดทําชิ้นงานและปรับปรุงแกไขตอไป
ผลการดําเนินงานพบวาเมื่อทําชิ้นงานเสร็จเรียบรอยแลวพบวาเกิดปัญหาใน
การคอนโทรลชิ้นงานคือทําการเช็คและตั้งเวลาระบบนาฬิกาจัมโปูใช
ไมโครคอนโทรลเลอรแไมไดจึงทําการปรึกษาครูที่ปรึกษาและทําการแกไขชิ้นงานตอไป
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อสรางตูตากอาหารอเนกประสงคแที่สามารถ
ใชไดในครัวเรือน โดยใชพลังงานความร อนจากแสงอาทิตยแในการตากอาหารซึ่งเป็น
พลังงานจากธรรมชาติและปลอดภัยชวยลดระยะเวลาในการตากและสามารถตากได
หลายชนิดอีกทั้งยังชวยปูองกันแมลงและฝุุนละอองที่อาจจะเป็นพาหะนําโรคไดและ
ไมตองคอยกลับดานของอาหารที่นํามาตากเนื่องจากใชหลักการสะทอนของกระจก
เงามาชวยเพื่อสะดวกมากยิ่งขึ้นและประหยัดเวลาในการทํางานหรือนําเวลาที่เครื่อง
กําลังทํางานไปใชทําประโยชนแในการทําอยางอื่นได
ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําไดทําการศึกษาทฤษฎี หลักการทํางานของ
พลังงานความรอนจากแสงอาทิตยแรวมถึงการใชงานในแบบตางๆ ทําการศึกษา

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรี ยน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

นายธีรพล ศาสตรแทรัพยแ
นายธีรภัทรแ พอคา
นายธนากร รวมรักษแ

ที่ชารแจแบตเตอรี่
อเนกประสงคแพลังงาน
แสงอาทิตยแ (Soler
Charger)

สาขางาน
ไฟฟูากําลัง

บทคัดย่อ
ทฤษฎีหลักการทํางานหลักการสะทอนของกระจกและเลนสแรวมทั้งการใชหมอแปลง
ไฟฟูากระแสตรง ผูจัดทํา ไดทําโครงสรางดวยเหล็กเพื่อความแข็งแรงและ สามารถ
รองรับน้ําหนักของตูได
ผลการดําเนินงานโดยการทดลองตากปลาเค็ม พบวา สามารถตากโดยไมตอง
คอยกลับและแหงทั้ง 2ดานและสามารถปูองกันแมลงวันไดโดยใชเวลาในการตาก
ประมาณ7-8ชั่วโมงก็สามารถแหงแลว
พลังงานแสงอาทิตยแเป็นทางเลือกหนึ่งที่สําคัญในการผลิตพลังงานไฟฟูาจาก
พลังงานสะอาดชวยลดสภาวะโลกรอน และสมารถดัดแปลงนําไปใชในรูปแบบตางๆ
ปัจจุบันการนําเซลลแแสงอาทิตยแมาใชงาน ดานตางๆอยางแพรหลาย ไมวาจะเป็น
เครื่องคิดเลข นาฬิกา สถานีถายทอดวิทยุประภาคาร สัญญาณจราจร โคมไฟถนน
เรือมอเตอรแ เครื่องบิน ระบบสูบน้ําเพื่อการชลประทานเซลลแแสงอาทิตยแขาด
มาตรฐานจะใหแรงเคลื่อนไฟฟูา 0.55 – 0.6 v และเกิดกะแสประมาณ 30mA/
ตารางเซนติเมตร
ผลการดําเนินงานพบวาจากศึกษาและทดลองแผงโซลาเซลลแชนิดตางๆ แลว
นั้นจึงไดผล สรุปจากกลุมผูทําโครงการดังนี้ ควรใชแผงโซลาเซลลแชนิดแบบผลึกหรือ
คริสตอล (Crystal) เนื่องจากมีราคาถูกและสามารถหาซื้อไดงายในทองตลาดอุปกรณแ
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแทั่วไป เหมาะแกก ารนํามาประยุคประดิษฐแ เพื่อนํามาเป็น
ตนแบบหรือแบบอยางในการนําโซลาเซลลแไปใชงานในชีวิตประจําวันไดเหมาะสม เมื่อ
นํา แผงโซลาเซลลแชนิดแบบผลึกหรือคริสตอล (Crystal) มาประยุคใชกับโครงการที่
ชารแจแบตเตอรี่มือถือพลังงานแสงอาทิตยแ (Solar Charger) นี้แลวสามารถนํามาประ
ยุคเขากันได และสามารถพกพาไดสะดวก

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา
นายปราการ ไตถาม
นายมาโนชญแ แสงศรี
นายสิทธิวัต สุระประจิต

นายณัฐวุฒิ กลองประยุทธ
นายจารุวิชญแ สายแวว
นายสิทธิโชค วุฒินานนทแ

ชื่อโครงการ
เลเซอรแหาตําแหนง
หลอดไฟ

แผนก
สาขางาน
ไฟฟูากําลัง

ตูฝักไข

สาขางาน
ไฟฟูากําลัง

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายเพื่อใหชีวิตประจําของมนุษยแสะดวกมากขึ้น
จากเมื่อกอนเวลาจะติดตอกันไปในที่ไกลๆก็ตองก็ตองใชจดหมายติดตอกันและอาจ
ตองใชเวลานานกวาจดหมายจะไปถึงมือผูรับ มนุษยแเราจึงไดผลิตโทรศัพทแมือถือขึ้น
ในสมัยกอน
เวลาจะซักผาก็ตามซักดวยมือแตเดี๋ยวนี้ก็มีคนสรางเครื่องซักผาเพื่อความ
สะดวกสบายขึ้น
ทุกวันนี้ยังมีนวัตกรรมตางๆเกิดขึ้นมากมายและยังมีสิ่งของตางๆที่สามารถ
นํามาประดิษฐแและประยุกตแเพื่อเป็นชิ้นงานและนวัตกรรมเพื่อความสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้นอีกทั้งยังชวยสามารถรักษาความปลอดภัยในชีวิต ปูองกันอันตรายจากงานที่อาจ
กอใหเกิดอันตราย ในงานติดหลอดไฟบนเพดานคนเรามักใชบันไดปีนขึ้นไปแลวใชไม
บรรทัดวัดจึงอาจทําใหลื่นตกบันไดอาจทําใหมีอันตรายถึงชีวิตได
ดังนั้นผูจัดทําไดเล็งเห็นอันตรายที่อาจเกิดไดทุกเมื่อในงานจึงไดพัฒนา
อุปกรณแที่ชวยเพิ่มความสะดวกสบายและปูองกันอันตายจากการทํางาน โดยเลเซอรแ
ยิงขึ้นไปบนเพดานเพื่อที่จะไมตองใชบันไดปีนขึ้นขั้นไปวัดบนเพดานจะไดไมเสี่ยงตอ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อใหเกษตรกรไดนําไปใชและเพื่อใหจัดทํา
โครงการไดศึกษาหาขอมูลทําใหไดความรูเพิ่มเติม ไดรูหลักการตอวงจรตางๆ
หลักการตอวงจรมอเตอรแกลับทางหมุนกับไทมแเมอรแตั้งเวลาและลิมิตสวิชตแ การตอ
วงจรไฟเขากับตัวควบคุมอุณหภูมิ ในการดําเนินงานนั้นผูจัดทําการศึกษา หลักการที่
ฝักไขตามธรรมชาตินั้นไดจํานวนลูกไกที่นอยและการฝักไขของแมไกแตละครั้งไดลูกไก
เพียง 8-10 ตัวเทานั้นเอง

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

นายตะวัน ทัดศรี
นายณัฐพงษแ วงษแภา
นายฐากุล เนตรลักษณแ

นายวุฒิชัย ศรีแกว
นายองอาจ เมฆฉาย
นายอภิรักษแ ลายบัว

ชื่อโครงการ

แผนก

วงจรเปิด-ปิดไฟดวยวงจร
PLC โดยการกด Push
Button Switch

สาขางาน
ไฟฟูากําลัง

รถเข็นเก็บขยะ

สาขางาน
ไฟฟูากําลัง

บทคัดย่อ
ผลการดําเนินงานพบวา หลังจากที่ทําการทดลอง นําไขจํานวน 24 ฟองใส
ลง ไปบนแฝงไขแลวพบวา มอเตอรืมาสามารถหมุนแฝงไขไดจึงตอง ทําการเปลี่ยน
มอเตอรแใหม ซึ่งมอเตอรแตัวใหมจะตองมีแกนหมุนที่ฝืดเพื่อจะไดแรงหมุนที่มากกวา
ตัวเดิม
การจัดทําโครงการนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อเป็นสื่อการการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาที่มีความสนใจจะนําไปประยุกตแใชหรือตองการจะศึกษาจากที่ไดคนควาวงจร
เปิด-ปิดไฟดวยวงจร จะนําไปประยุกตแใชหรือตองการจะศึกษา โดยการกด Push
Button Switch เรื่อง ผูจัดทําโครงการไดทําแบบบานจําลองโมแดล เพื่อการเป็น
สื่อการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาที่มีความสนใจจะนําไปประยุกตแใชหรือตองการ
จะศึกษาเกี่ยวกับวงจร Plc ที่มีประสิทธิ และตอบสนองความตองการของนักศึกษา
ใหมีความเขาใจในการวิเคราะหแและออกแบบมาใช การวิเคราะหแและออกแบบเป็น
โมแดล แบบบานจําลองเริ่มตั้งกระบวนการวิเคราะหแความเป็นไปไดและความตองใน
การศึกษา ผลการดํา เนินงานพบวา ไดความรูในการออกบานจําลองและการทํา
วงจร PLC มากขึ้น
วิทาลัยเทคนิคธัญบุรี เป็นสถานศึกษาที่สําคัญในการผลิตบุคคลกรดานวิชาชีพออกสู
ตลาดแรงและสภาพความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน
ทําใหมีการาขยายการผลิตทางดานอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง นักศึกษาดานสาย
วิชาชีพจึงเป็นที่ตองการของตลาดแรงงานเป็นจํานวนมากดวยเชนกัน
สถาบันการศึกษาตางๆไดใหความสําคัญตอการพัฒนาปรังปรุงเพิ่มเติมเทคโนโลยี

บทคัดย่อ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ประจาปีการศึกษา 2556 (ต่อ)
ชื่อผู้จัดทา

ชื่อโครงการ

แผนก

บทคัดย่อ
การศึกษา เพื่อใหบุคคลกรไดเรียนรูและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่ไมสิ้นสุดคณะ
ผูจัดทําโครงการเล็งเห็นความสํา คัญของสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยขยะจึงไดจัดทํา
เครื่องเก็บขยะตางๆไมวาจะเป็น การเก็บแบบอัตโนมัติ ที่จะนําใชงานไดจริง
ทั้งนี้เราตองคํานึงถึงประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดเพื่อที่จะไดบรรลุวัตถุประสงคแที่เรา
ตั้งไว คณะผูจัดทําทําหวังเป็นอยางยิ่งวาโครงการนี้จะสามารถเป็นแนวทางการจัดทํา
โครงการของผูที่สนใจ

